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 ككل لالا |

 6 عباط دم اشابلا ركذ -- نوريثعلاو عبارلا بابلا

 2 ا رامع اشابلا ركذ - نورسشعلاو سماخلا بابلا

 تي 0 2 ١ (ةلئاما دنا ركز - نواربثعلاو سداسلا بابلا

 1 كنل دوم اثابلاو ناهلس اثابلا ركذ - نورشعلاو عباسلا بابلا

 0 سشكارم :ةنيدم ىف نحمو تافا ركذ - نورمثعلاو نمادلا بابلا

 001 ةيدعسلا كولملا حيران ىف ةذيل - نوريثعلاو عساتلا بابلا

 نم ناوخالاو ءابقفلاو دانجالا ضعبل حيراوتلاو تايفولا ركذ - نوئالثلا بابلا

 د رع 0 و تا ل ٠١ 51 ماع ىلا ردوح .اشابلا ؟ىحم

 . ١١58 ةئس ىلا ١١5١ ةئس نم تاواشابلا ركذ - نوئالثلاو ىداحلا بابلا

 0 ةئساه دالب ىف باتكلا فلوم ةحايس - نوئالثلا ىناثلا بابلا

 2016 217 ماع ىلا ١5 ١ ماع نم تاواشابلا ركذ ب نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ٠١. 5 ؟ ماع ىلا 5١ ٠١ ماع نم حيراوتلاو تايفولا ركذ -- نوئالثلاو عبارلا بابلا

 . 2125 ماع ىلا 1 * 49 مَع نم تاواشابلا زكذ ل 'نوتالثلاو سفاخلا: بابلا

 ٠١ 515 ماع ىلا ٠١ 5 ؟ ماع نم حيراوتلاو تايفولا ركذ - نوئالثلاو سداسلا بايلا

 ىجم نم نييئادوسلا نم دالبلا روما ىلوت نم ركذ - نوئالثلاو عياسلا بابلا

 ا ا ا ؟ 56 :ءاغ 1 رووح امابلا

 . . ٠١. 58 مأع ىلا ١٠١7 ماع نم نادوسلا حيرت - نوئالثلاو نماثلا بابلا

 4 ةرمن هينراك عراش ىحتا يف نيدرب ةعبطم



 - ء 3 ا

 1 يي
1 : 5 9 0 4 7 

1 ْ 5 
 ا " 3 3

3 

9 

 ا

0 

 . ٠

" 2 

1 

 . ه4 يام

 ب

 00 ع ارا ل ا ىغس كولم ركذ بس لوالا ب 00
 تلال نم هر ا نلك ىلع وهو نس لوا ركذ ىلا بالا

 يقاتل ىغس ةكلم ىلع ىسوم نكتك ءاليتسا ب ثلثلا بابلا

 ١ قلم ةكلم ركذ تس بارت تفل :. . . . . . .٠ 2

 ٠ ىتح ةنيدم اونكس نيذلا ةانصقلاو نيملاصلاو ءاملعلا ركذ -- سداسلا بابلا .

 5 ت4(. م كام هل ناس 0 0 18 يق اهتاشنو تكبنت ةنلدم ركذ عباسلا ب

 مالنا ض6 005 0 اا يل ا ا 9 هيلا 8 قراوتلا فيرعت - نماثلا بابلا .

7 
 كتل ةندم اونكس ننبذلا نيحلاصلاو ءاملعلا شعب ركذ عساتلا بابلا

١ 

 . .... ١ هعركالس دبتسمو عياولا :هينملا اذه رك نس اوت ايا

 . .دمم جاحلا ايكسا نبا ليعاعسا ايكسا ركد - ريشع سماخلا بابل ايلا |

 ١ بابلا

 هيت

 و ا موولد اًيكسل: نبا ناب قَيَع انكنا ركذ 7 0 027
00 

 . . . . . نوقرز نب دوم اشايلا بورح ركز ب نورعشعلاو ثلاثلا با

 ات يعول ل. . . . . . .افي دهتال ليفلا باتك نض ةنيل تاركا 0 ١

 ل رو ل . ىلع نس ربكالا ملاظلا ركذ -- ريشعآ ىناثلا بابلا ٠
 ا ركب ىلا ن دهم جاحلا ايكسا نينموملا ربما ركذ رشع ثلاثلا بابل ل

 0 نكتب دحم ايكساو ىسوم ايكسا ركذ ب مشع  عبازلا بابا ْ

 7 دهم جاحلا ايكسا نبا ىقاحسا ايكسا ركذ ل رمثع سداس ا
 نا ا هتاوزغعو دوراد انين كد دس , يكف عباس

 0 ع دوواد ايكسا نبا جاحلا ايكسا ركذ ا تانلا

 1-1 دوواد ايكسا نبا قاحسا ايكسا ركؤ سس نورعشعل ١ ب
 5 نادوسلا دالب ىلا ردوح اشابلا 'ىحص ركذؤ نورعدملاو ىداحلا باب

 0 . . . . . . غاك دم ايكسالا ربا ركذ ب نوريدعلاو ىناثلا





 كل مال 0-7

 ”دارملا قفو لع .اف- *ذئتعاس ساصلا ىالوم 'ناطلسلا هنبا اوساو فلاو

 درو ىلوالا ىدامح نم رشع *سداسلا ىفو نيملاو ةعاسلا ىف ةكربلا هنم ترهظو

 لامكتلا ايرس دنع نمو ىنح ىف ىجرفلا زيزملا دبع نب ىلع دئاقلا دنع نم باتك
 زهج ركب ىكنج ىجراخلا رساخلا دعبالا نا اوربخاو عينك بحاص ركب ايرس نب

 قيرطلا عطقا دإبلا كلذ ىلع بلغتلاو روكذملا ايرس لتق ديري عبنك ىلا ًاشيج

 ةامر نينالث وجم عم ىماملا هللا دبع ةيهاكلا كلان»ه نا دحوو نيكلاسلا لع

 روكذملا ةيهاكلا هللا رصنق اولئاقتف دلبلا روس ىلا شدحلا لصوف دللا ةسارخ

 اولتقو مهودرطو مهورسكو نيرساخلا نيلذرالا هشيج عم هومزهف هيلع ايرسو

 تا كلها نيناخ نيربدم اولوف «وظو لانوس ةدازو الرا 04+ مق

 دمحم لكو مت ٠ همركو هني هنم دالبلاو دابعلا حاراو ًاريشت هربتو ًاريمدن هيصدو

 ٠ هنوع نس>و ىىلاعت هللا

 1. 348. 28 : ناططلا.
 210 موش 9 : كساس

 3. )آف. 4 : اه دما ىلع مةه م.
 4. اع اعداع لاي مق. ]15 لعراعمأ انغك مقاناةثك : 11 عقا اصتالاع لعموم ةزعصقلعا“

 (هاناعق امم زروعممعازومك



 ديلا يسرب ص” تح

 رمع هيقفلاو دي نب دع ىضاقلاو ىرك دم نب دع مامالا خويشلا خيشو

 نب دمحا ديس ىضاقلا هيقفلاو نيمالا هيقفلا نب اياب هيقفلا ةمالعلاو رمع نب دمع ن

 شكا سم نه هئيجم دعب اباب دمحا هيقفلا ةمالعلا نيل رضحو مهريغو دمحم دنا

 قطنملاو وحنلاو ناسلاو لوصالاو ثيدحلاو هقفلاك ٍلعلا نم نونف و

 ىلءا ىف هتحرد عفرو هنع رفغو ىللاعت هللا همحر مهريغو باسحلاو ضورعلاو

 انخيش هتكربو تقولا ديس ىثوت رفصلا نم رشاعلا سيلا ةليل ىفو ء هّْنم نيلع

 دوم ىضاقلا هيقفلا نبا دمحا هيقفلا نب دمت هيقفلا مانالا ديفمو مالسالا خيش

 ىف سيما ةو ىطصملا نب دمج هبقفلا هنخا نبا هيلع لصو ىركتولا غي

 ىف هت لهاو هيراقاو ُهِا راوج ىف نفدو ءاحلصلاو ءاربكلا لصم ىف ءارحصلا

 خايشالا ةمتاخ وهو ىلو كسان عرو قت لضاف لماع ملاع وهو ىركتس رباقم
 اننا
 ىنعو همحرو هل هللا رفغ نوعجار هيلا انأو هلل نأ مهضارقنا مت هبو ًاتوم مهرخاو -

 ىفو « نيما نيرادلا ىف هتكربب انعفنو نييلع ىلعا ىف هتجرد عفرو هنع ىضرو هنع
 نب دم جالا نب دمحا انوخا قوت ىوبتلا ' عيبرلا نم رشثع ةيداحلا تسلا ةلي

 داوج ىف نفدو نمحرلا دبع ىضاقلا ءارحصلا ىف ةوحض هيلع ىلصو اوناك نيمالا

 دحالا موي ىفو « هنمب هنع ىتعو هل رفغو ىلاعت هللا همحر ىركتس رباقم ىف هتسب لها

 ىحيب دئاقلا دنع نم 1 نم باتك درو ىناثلا عيبرلا نم رششع ”سداسلا

 ىالوم *ناطلسلا نا هيف ربخاو نودعس نب دمحا نب دمع اشابلل نابحلا يحي نب

 )١85( نيتسو ةسمح ماع ىونللا عيبرلا نم نيريشعلاو ىناثلا ىف قوت خيشلا دمج

 3 181, 1 م عيبارلا.

 ” 4 اخ - نئاكلا:
 3. 35. 8 : ناطلس.

3 
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 ا اا 00-7

 اوقفاوتق دورت دمحا نب رام ةيهاكلا ىلع مهعمجو تكشت لها ىلع ىذلا

 دنع نم باتك درو ةدعقلا ىذ نم رشع ناثلا نينثالا موب ىفو ء اوحلطصاو

 دمع ىالوم نا هيف ريخاو ناورا دلب ىف ىجاعلا هللا دبع نب روصنم ةيهاكلا

 همحر سابعلا ىالوم هنا ىلوتو شكارم دلب ىف فوت ناديز ىالوم نب خييشلا

 اكرام ةفيلخ هنا لمحو ىلعالا 'سودرفلا هنكساو ةغساو ةمحر ىلاعت ف

 نم رششع ىداحلا ,اعبرالا موي ىفو ٠ انيبم احتف هل حتفو ًازيزع ًارصن هرصنو

 ةفيرشلا انتراجو انحم تيفوت فلالاو نيتسلاو سداسلا ماع متاف مارحلا مرحلا

 ايلع تيلصو (188) ىنسحلا راوزملا ىلع نب فيرشلا ناديز تشب ما انا
 ةوحن عماجلا كبف اداقم ىف اهدلاز راوح ىف تكور اذا عماجلا دنع

 ءاشعلاو برغملا نيب دحالا ةلل ىفو ء ابحن رض درب و ىلاعت هللا اهمحر ءاعبرالا كلت

 دع مامالا هنقفلا انذلاو لحاصو انحمو انسيش قوت سفص نما ١

 قصو ةنس نينامثو ةنبرآ نع قالفلا جاس دع ىضاقلا هبقفلا نب *دروك

 دحالا ةوح ءاحلصلاو ,اربكلا ىلصم ىف ءارحصلا ىف نمحرلا دبع ىضاق'ا هيلع

 ةثالث وحن نع هاش ىف تكشل لحرو ىركس راقم ىف هلاو راوخ ىف نفذ

 بحاصف فلالا دعب سماخلا ىف نابعش لالهتسا دنع اهلخدو نيررشعو

 رهم امدعبذ تامملا ىلا ةاساومو حصنو ماركاو ةربم لوبق هلبقف ذئنيح ائدلاو

 كلذ نع ائدلاو هابنق هعم هلاحرا ديرب هدلب نم هدلاو مدق ملعلا سابتقا ىف رمبو

 ايف هتافو هل للا ردقف ًايناث تكتل عجر مث هكرتف هب لمعو همالكل عمتساف

 نع ذخاف ذئموي مهب لفاح وهو دلبلا ءاملع دنع للعلا ذخا ىف وه لغتشاو

 نمحرلا دع ىضاقلا نب دمحا نا دمحم ىضاقلا هيققلا مم ةدع هدلاو خايشا

 1. 215. 13 : سيدارغلا .

 2 شلع 2 ل



 م خ6

 ترسلا موي كلذو ةنيدملا ىف اوس نيذلا كلذ ىلا مهباحاو مهيلع اوفلاذف ىلا

 اك ةطلبلا ف كيلا كتوم نب دم اقانا الرمق: دارفلا بحجر نم عساتلا

 امهتاطوشبو ميسحلا دم ةيهاكلاو ميركلا دبع ةيهاكلا اولزعو مايا ةسمخو رهشا

 دمحم دئاقلا ىلع اوقفتاف مويلا كلذ ىف مهلادبا اواعجو 'نيبجالمهلاو ةينالا

 مهيلا هثعب ىموم نب دمع اشابلا نال اشإب هولوو دكا نودنج ن دعا ْن

 ردوا كراع لئلز وهو دموي ًاهرك مهنلع و 00

 روف ىف بتكو هيدب ىلعو هب حلصاو هب هحاصاو باوصلاو ريخلاب هللا هقفو ىلاعت هللا

 )0ك ىلا اوم ري نأ هاو ريا ضرا ىلإ اوي نه نيذلا:ةقارشال هتنالو

 ءاج مايالا هذه ىفو ءءسما اولثتماو هتوعد اوباحاف مردنت ىف ىلع نب برعلا لو عملا

 مهلاوماو مهلايعو مهدالواب نودعس نب دما نب دم اشابلا دنع ىلا رجحلا قراوت

 اكس ىف ةعر' هضرا نق اوتكسيو هتعاط ىف اولخدن نا نوديرت ع ا

 مهتاوخا فوخ ةعاسلا ىف مهضرا نم مهحورخ ببس نكلو تكن راوج

 تكمدت سيئر اما اياب مهنم مهب ىضرو روكذملا دمع اشابلا مهلبقف ْنَدمْلا قراوت

 0 انكر وجا دم كذبوا تححا«نبإو'سواماو نفرودا سيئر ىنكا ابو

 دمحم ةفاعو 0 ايل مادا لأ لج ناكرشأ دإلوا"نم نوكذملا اما او

 قوت ناضمر نم رشع سماخلا نينثالا موي ىقو ٠ سو هيلع هللا ىلص هلاو

 ءام سبي لجال ايف اورخاتو ميك دلب ىف رب ضرا ىف ىلع نب برعلا دمحم ةيهاكلا

 نميلس نب دمحا ةيهاكلا مدق لاوش نم نيريشعلاو ىداحلا ءاثالثلا موي ىفو رحللا

 ةاسلا ةقئاطلا نيبو مهيب نودعس نب دمحا نب دمت اشابلا حلصاف تكت هباحاو

 قرشلا رداقلا دبع نب دمع ةيهاكلاو روكذملا دمحا ةيهاكلا لزعاف تكن ىف

 2 11 00 نيبحالهملا .

 3 31 نونو



 - جوو مدل

 ردت لأ اوال نها ةسخ اون كفاح اودكمو ايف اونو وان اراك

 دمحم اشابلا ىمالا بحاص ىماب اهتيصق لوخد نم ايف اوناك نيذلا ةامرلا مهعنف

 رمشع عساتلا سيلا موي ىفو ٠ ايف اولزنو رب ضرا ىلا اهنم اولحترا مث ىموم نب
 يدحم اشابلا كلانه هفرص ' غاك ةنيدم ىف ديلا نب ميركلا دبع دئاقلا ىفوت هنم

 ١ ال دسار ردت افآ ليو ماابلما للاعب سورشإل
 فك اوردب ' ىتح ضع ىف اهضعب لخادتو هيلع تعمتجا ىتا بتاور ثالث

 اشابلا ىوت ىناثلا عيبرلا نم نيرسشعلاو سماخلا سيلا موي ىفو ء اهيف ةلصافملا

 رهظلا دنع زئانْلا ىلصم ىف ءارحصلا ىف نمحرلا دبع ىضاقلا هيلع ”ىلصف ىحي

 ةرخالا ىدامح نم نيرشعلاو ىداحلا ءاعبرالا موب ىفو ء ىركتس رباقم ىف نفدو

 هيف ريخاف *ىجرفلا زيزعلا دبع نب ىلع دئاقلا باتكب ىج نم ناطوشبلا ءاج
 ةسمخ ايف اولتقو قيرطلا ىف "حلم براق ىلع اوحاط ىكنج باكا *نا

 *اوبهمنو تكشت لها دبع سماخلاو ىناوت دحاوو لصالا ىوارد ةثالث سفنا
 متغاف باتكلا كلذ ىف تكتنت لها نم ةئاغالا ىنج لها بلطف ًاريثك الام اهنم

 نأ ًاومزعف ظملا نم اوٌريَح نا اوداكو ًاديدش اع كلذل تكتب نالوا

 لاخلا نورجي مهرايك لعجو ةرفاولا ةلماكلا ةعماجلا ةلحل مهلا اوريسي
 موزه الجر نينام اومطقف (180) لاجرلا عطق ىلا تدا ىتح اهنواوطيو

 ' مهجسي ال مهراتك نأ مهل رهظف مب اميف اورفن ىسرملا اولصو املف مهوجرخاو

 4. ةآؤ. هل : وغاك. - 218. 8 : وعاك

 92. 1لدن. ف ءا 13 : لصف.

 3. 215. 4 : جرغلا.

 4. طاق. ةث : ىلا.

 5: ملح

 6. 35. 78 : ادعدمع 0ءمانأ5 اوبهنو زان5نان8 كلذ ىف

 71. 115. 4 : مهوبح.



 اك لا ) 0-7

 باب كراملا خيشلا ىثوت بورغا سمشلا وند دنع ةعما ةيشع ىفو ء نيس ثالث

 دعب ضن دمحم دحسم دنع ىركتولا غيغب دم هيقفلا هيلع ' ىلصو فيرشلا دمحا

 ىلعاو هنع ىضرو ىللاعت هللا همحر ريمكلا عماجلا واقف ق'نفذو,. ءاغسلا :ةالئس

 اذه خلس ىفو )1١2( روكذملا رهشلا نم موب نماث وهو نييلع ىلعا ىف هتحرد

 ةريزج ىف اولزنو ىنج ىف ةيقابلا ةقارشلا لها نم ىرخالا ةقئاطلا تدرو رهشلا
 ىتأي ال نا دح نب دمحا اشابلا ممل بتك ام دعب برعلا دمع ةيهاكلا عم ىوت

 ىسوم نب دمع اشابلا كلذب مهل بتك مث اهيبسو ةنتفلا سار هنال تكن ىلا مهنعم

 0 اا لقا ىل اكسبو يهمس هلا عت امل  ةرزكتم .ارارم ل انكر او

 ةقئاطلا تماق اوبرق املف اوباو اوفلاخف تكتل مهم هب اوتاي ال نا ليسارم

 | اقل يس وهو هللا اويراق ىح "مارح اوهونةقبابلا
 ”االا ايف عاود ةريرللا كلى اولزنف ةعزرحا) نع اوناكتتن ا تح

 مون ىفو ٠ كلذ ىلا ليبسلا اودجو اف مهوحلاصي نا فيك سانلا مارو

 0 07 ل دئاقلا لع نم لانك ءاخ ةدعقلا عذ م يقع عبارلا تبسلا

 رسوب باتك مهانا امل انبب ىف كنج دنع ىلا بهذ ىسوم ةيهاكلا نا هيف ركذو

 ىلا لخدب نا هسماو هلبقو كلذ ىف هعم مكتف بح نم حلصلا ذخال ىتاي نا

 '000 ذأ لباس لاو دكعاس امه .ضر رف هيف نقل دك قادؤل 06

 نوبهذي سانلا قبو ىج ىلا *نويركتولا اخ دودسملا قيرطلا قلطاو
 نيتسلاو سماخلا ماع ىوبنلا عيبرلا نم حايل تلا مون فو + نونجتربو

 ام دعب ربك ىسىمم نم هعم نيذلا هتفئاطو برعلا دّمع ةهاكلا لحترا فلالاو

 1. 3155. 4 68 : لصو.

 2. معتصم 0ةدق اهو دمعع. هل عا 13 : 06ردنتو : ةقباسلا,
 3 215. ل : ريزجلا.

 4. 015. 3 : نونركيولا.



0 

 ركب وبا ىكنح نيبو مهب ةتتفلا ببس هنا هباحصا معزو حر نب دم ةيهاكلا

 ريب داو ىار بحاص لبق وهو اءوس الصوم هنيبو مهيب لاخلا لصوو فلاخ قع

 ىوامس يما ارط ىذلا وهو باوصلا هيار ىطخي ال ثيحب ىنج ةرضاحمب ' شيجلل
 مون ىفو ةرخالا راد ىلا راصو ىفوت هنم رشع ناثلا نينمالا موب ىفو ٠ هل دم ال

 لجال تكشت ىلا ىنج نم ةققارسشلا *ةبرسسلا نم ةقئاط درو هنم رشع نماثلا دحلا

 برعلا دمع مهتيهاك ابلحا نم اولزعاف منيب تعقو ىتلا عزاتلاو فالتخالا

 رهشا ةعبرا دعب هولزع مث برعلا ميركلا دبع نب نموم ةيهاكلا هوفلخاو

 لوزمملا ىلإ ليلا هيف رهظ ”هعولطبف نميلس نب دمحا ةيهاكلا هوفلخاو

 و نما ةظاطلا هذه تجرح ىتح ةدنيدش ةرظ هلع اآورفش نا 4

 درو ًاضيا مويلا اذه ىفو روكذملا خيرانلاب هولصوف تكن ىلا نيدماع

 عنمو قيرطلا مهنع عطق ىكنح نا ربخاو ىني ىلع دئاقلا دنع نم باتكلا
 قلخلا عيمج همم ماقو امئاق راص هنا بتك مث ناكمو ةهج لكنم مهلا نيكلاسلا

 الو ماما الو لامش الو نيمب نء ال دحا مهل ىَقب امو عما ةفاك نييئادوسلا

 غاك دم دنع نم باتك درو هنم نيرشملاو سداسلا نينثالا موب ىفو ٠ ءارو

 هريرس ىلع ىقوت دوواد ايكسا *نا ربخاو دم جاحلا ايكسال ىداهلا كربنه دلو

 موب ىفو ٠ ةطلسلا ىن هفلخ ىذلا وه مهاربا هنبا ناو بحر رهش ىف هدلب ىف

 ةئطلشلا ىف ةعكم ام دمب دح نب دمحا اشابلا علخ لاوش نم عبارلا نينثالا

 ىسوم نب دم رواشملا ىلع شدحلا قفتاف ًاموي نيرشعو ةّنس ريغ نينس ثالث

 نجسلا ىف ثبل ام دعب ىحي اشابلا لوزعملا حرس هدغ ىفو ذئتعاس اشاب هواعخل

 . ةاقك. قة ءأ 18 : رسل

 رمعدمع لقمف اع مق. ( 0عمادتق : ةرخالا.

 . 315. 8 : هعوطبف.

 . ا. 8 : !دعدصع 0ءمنستق ايكسا نا زادةنان'ف بحر.
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 هيلع ىنب دق وش دلب ىف منيب لاتقلاو اهنورظتني ' ىنح ةنيدم ىلا ًاعيجج نولتاقملا
 رجحفلا عولط دنع ءائالثلا موي ىفو هشيج عم املخاد ىف وهو نوصح ثالث

 ىايرغلا مالس جاحلا نب ةدولوم دئاقلا فوت روكذملا رهشلا نم نيرسشعلاو ىناثلا

 ضن دمحم دجسم دنع ىركتولا غيفب دمحم هيقفلا هيلع ىلعو تكشنت ةرضاح ىف

 نيرشعلا ءاغبدالا موي قو + هنم هنع ىقعو هللا همحر ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو

 اذ[ الآو قسرتلا زلزعلا دبع نت لع دناقلا ناتك درو والا ئداجا نم

 0000001 ان ادكل دل كاك تا كح :ىالا نا ايف اوريخاو ىتج نم

 بلط ىف مهريغو ىهاوكلاو دايقلا نم همادخ عيمحو ناطلسلا ةمرح ىف لخد

 عم مهل هئبو كلذب ىنح لهال بتكف كلذ ىف هل ةليسو نوكي ناو مهنم وفعلا

 قدام“ ةرغ ىو ٠ دح نبدا اشابلل مهباتك عم اهوفرضف كج باتك

 قراوتلا عيمح نا اوربخاو غاك لها نم باتك درو دحالا موب ةرخالا

 ىف هدحو قبو نيمعئاط مهلا اوعجر ىسمودلا لاعا عم اوبره (186) نيذلا

 0000 ثلاث كلالا نيسالا عون قو ٠ دارج قدك هللا" درزن اكيأ نرا

 ىكنج نا هيف اوربخاو مهلوسىم ةبحص ىنج لها باتك درو ةرخالا ىداجج

 درو نابعش نم رشع عبارلا نينثالا موي ىفو « هلبَع ملو ةئسام بحاص حلص در

 00 اذ كح نا ءورحاو دع ني دعا *اعأنل ىد لها نم' ناتك

 ول ااا نو دم راتبا لسوراا هم :لصو الف انين ىلا ذاع و وع نم

 كلذ لبقب ال لاق ها ًايناث ممل لسرا مث منعم ةملاصملا ديري كنج نا ربخاو

 لنزع ذو نم عساتلا ةءرا موب ىو 2 ادب د لخدب ال هلو حلصلا

1 

.2 

 نة. الع 0: كولع

 4. 015. ة : دجا ابلل.



 نوثالثلاو نمانلا بايلا

 دمم ينج عوجر خراتلا نم ىشم ام دعب ثدح امو هدحو هلل دجللا

 ءود ىف كلذ ناكو بئلاخلا هينا نم ىنيم لها ىبارامل ةلسلا 0.

 موي ىفو فلالاو نيتسلاو ثلاثلا ماعال لمكملا ةجحلا ىذ نم عساتلا ' تبسلا

 باحصاو نيعلا باحصا نم ناققوف ”ناطوشب ءاح هنم رشع ناثلا *,اثالتلا

 ةثاغالا ىلطل ىنح لها امهمب ينج فلاخلا ىلع ةخرصلاب تكشت ىلا لامشلا

 ثعب فلالاو نيتسلاو عبارلا ماع مرحلا نم رمشع عباسلا نينثالا ىفو هلاتق ىف

 مهلع لعجو ةثاغالا كلت ىف مهل ةلحلا دح اشابلا نب دمحا اشابلا مالا بحاص

 ةهاكلاو هللا دنع نب ىلع اشأنلا نب برمعلا دمع ةهاكلا نيتحتلا نيهاكلا

 ءالتما لاح ىف روكذملا خيراتلاب براوقلا ىف مهلا اوهجوتف حصا دمحا نبا ديعس

 ءام لصو روكذملا ماعلا ىف رفص نم رمشع ةيداحلا ىلا ةلد قو . رخبلا

 ىفو دح نب دمحا اشابلا ةيالو ىف ربجد نم نورشعو ناث وهو كدعم رحبلا

 نم ديربلا درو ماعلا اذه ىف ىوبنلا عيبرلا نم نيرسشعلاو ىداحلا نيثثالا موي
 لها نم ةثاغالا عم مهنا *هوربخاو دمحا اشابلا ىلا 201 لها دنع

 الين هنم اولان ام ًاراهتو اليل تايم ىناع روكذملا ركب ينج عم اولتتقا تك

 عجرو ةلحملب مهدمي نا ًايناث هنم اولطف ةامر عبرا منيب ةكرعملا ىف تاهو

 1. 312. 13 : تبسللا 6.
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 نا اوركذو اشابلا دنع ةاشولا هب ىبسف ًاريثك هحمو رادوج دنع زيزع

 رادوج هبساح 1١ ءاشي ام اهيف لعفي نين عبس دح ديب ااك ضرالا جارخ
 'مفد لاقو لامعلا دنع امع هلاسو ناميل- هرضناف ةدحاو ةرممه ولو ايف

 املو هترضمي نميلس مهلا اليل كلذ لعجاو ءربثو هرظن تحت 6

 نيتناع مهارتثا تايلاع راوج عبراو ةيده لاقثم ةئاّس هل ثعب هرادل دح عجر

 ا 1! نيو ”الاقتما نتنو: هلع هارما لامر قوقش عبراو ًالاقشم

 رزنكأ قبو ًابهذ ًالاقثم فالا ةسمخ هاطعا آلا نجسلا نم جرخم مو هنجسو

 عيمج لكاو هلزعو كرابنا دّئاقلا هضبقف ىساملا دم اشايلا مايا ىلا ةطلسلا ىف

 00 داكلا ىف دج املا ءدر روكذملا كرانا قوتاقلو تركدت :ىلووأ ةلاونا

 (184) نيستاو عباسلا ماعلا ىلا ايف قبو هيف تام ىذلا ىوبتلا عيبرلا رهش

 تركدتو كن مايا ايفو ةنس نيسمحو عبرا وحن ايف ثكمو هيف تام ىذلا

 ؛ مويلا ةف“ىذلا وهو تشمرو نب ركب وبا هطيس قوبملا دمت اشانلا ىلوف

 سمح ءانالثلا راهن *خيراتب هنوع نسحو هللا دمحب ةعومجملا تهتنا انهو

 000 داو فلآلاو انيتسلاو كلاثلا افلا ماك ؛ءازرخلا ةحللا عد نم نولخ

 مند ى . لولا منو ىسح وهو نيملعلا

 1.١ [ةعادصع لهصع 1مم دمقد. ل ءا 8 0 نظف تح

 2. [].ةعاتسع لقطع 1ع طق. ( 0عماتتف : ًالقثم نيتبامب

 3. 115. ة : 1ع سما وح 11 نا

 015. 4 : حيراتباب» 4



 لال كاع كل

 دمع نب دوواد نبا كربلا دم اكسا اولوو هولزنع مث دوواد ايكسا نبا ىنلطصملا

 هخا عم ىشثمو ىجا كرس دع نب ليعامسا ءاج مث جاحلا اكسا ءاخا مث نإب

 كيت نم ٌووَكذلا هوخا ءاج م ةتملسلا وتو هفزمف تكمن ىلا دوو انا
 ٠ مويلا ايف ىذلا وهو ىلوتو هلزمف

 دمع نب بنسواف ميديا ىلع اولوت نيذلا نرشغم قراوت نيطالس لوا اماو

 ركب وباو دممو تب جوز ريب دومحم جاحلا روكذ ةعبرا مهو ىقئلكا نب ميلا "نب

 جف هلهاك اوراص ىتح تكنت ىف اواشنف قنلكا نب ملا دمع دالوا شيول

 نم دوم ديس دالوا رايد ىف اشنف بئسوا اماو معلا ركب وبا مدخو ريب دونت

 جرخف للاب ذايعلاو ةمتاخلا ءوس نم راص ام ىلا راص مث ملعلا ةءارق لجال هر

 عيب ىف مهتويب قرخو تلا فطصملا دْئاقلا ةنتف ىف مهلتاقو ًانيبم ًاودع مهل

 مث مهتعاط نم لظكا ىك نرششغم عنتما ام دعب هتلبق ىلع هولوف ايندلاب هترخا
 ىلع رزنكأ هنبا ىلوب نا ديري هنا هل ركذو كنب ىف نوقرز نب دوم اشابلا ىتا

 ىشرف ةيبقلا ةيحان ىف اوناك نيذلا وه ىلوتيو هتليبق نم ءاملا سار ىف ناك نم
 لك ىلع لاقتثم ةئامسمح لم لاقثم فلا وه ىذلا مهلطم مسقف كلذ هل

 دوم مث دوم هتحا نبا هفلخ روكذملا بتسوا فوت املو نيّيرفلا نم دحاو

 . مويلا هيف ىذلا وهو نفطسو نب دمع نب دوم مث راتخلا مث تشمرا مث نك

 نجس امل نميلس اشابلا هلع فلالا دعب عسانلا ماعلا ىلا ايف وهف رزنكا اماو

 ثكمو ةطلسلا كي ءاخا ىلوف ذئموي مدقملا وهو ىسانحالا فسوب نب دح

 ايف روكذملا رزنكآ درو ةنطلسلا كلتب مايقلا نع هزجعل مث ًادحاو ًاماع اهف

 لماع هلم رادوج اشالا ماب لامعلا ىلع هتيلوت روكذملا دح نحس بسو

 هال مهتم ضرالا جارخ ضبق ىلوتي ىدقلا وهو الماع رئثع دعا مو لالا

 1. .١15 فل : 12م مأ نإ زي



 ها

 موب لك حيذي الغلا تزاج ىتح مهلع قفناو نيكاسملاو ءافعضلا ىلع ماقف رهشا

 ةعدو افلا نيتئام عم اهل مسقي ءاسملا ىف ةعبراو حابصلا ىف ةعبرا ساود ةيلام

 لمعو مينع هللا جرف ىتح ًاضيا مهل اهنابلا مس تابالح تارقب فلا مهل ماقاو

 نيس عبس ةنطلسلا ىف ثكف ًاريثك ًاقازرا ايف هل ىلاعت هللا حتفف تاوزغلا

 ىف كف ةرراد اكسا نأ نإ د نب دوواد اكسا.هبحا” نا هفلخو. قوت

 0001| ع لار ايدل اكافس اقساف املا ناكف ةنس نيرصعو نيتثا: ةتظلسلا

 امو ًاحور هيف لتقيو الا موي هيلع زوجي الو هللا الا هيصخب ال ام هشيج ءاربكو
 ىلع منع 0 مهنظ نا داكو هموق فءضا [ 2+: ةدحاو نع ولونو دلل اك رح

 ىلع نزخلا لهاب ناعتساو تكشت ىلا برهو كلذل نطفف ليعامسا هيخا لتق

 ةامرلا نم هيوقي ابن 'هودمب نا غاك لهال ىلع نبا ديعس اشابلا بتكف هلاتق

 ىف روصنم نب دوعسم اشايلا هلزع مث ةنطلسلا ف لخدو هدرطو هللا بهذف

 هلزع عجر الك هوذا اكل نع ننارإنإ دع كما لوو يرينا هيفي هللا

 هوازنع مث دوواد ايكسا نب ىججا كرس دمم نب دوواد ايكسا اولعجو ىبس لها

 ايتككد نوراه نبا ىرب دمع ايكسا عحرف دوواد ايكسا اولوو تكست ىلا برهف

 ىف غاك ىلا برهف هلاتت مظع شيحب ليعامسا اك عجرف دوواد اكبا ىلا

 ا داب دن ىراف نى ندتش رام'اكسأ .اواوتو' تت" لها :ىدايو ةثاغالا .بلط

 لاعو شدملا عم غاك نم ىر (00) عجرو دوواد ايكسا نب دماح عملب

 اولتقو روكذملا ىرب ايف تامو ليعامسا عم اولئاقتف هشيح ىف ىسمودلا

 نب حون ايكسا اولوو ”ندنش رام ىتس لها لزع مْ هشح اورسخو ليعامسأ

 1. 215.18 : هدم.
 2. 115. 8 : 1م 200[ ارف 2011.

 3. 115. 4 : ندنس.
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 ”نوراه اكسا نب جاملا مث ىالوأ 'ةوزغ ىف تاف جالا نب رمع هيخا نبا مث

 ايف ىذلا وهو ركب ايكسا نبا قاحسا مث خكند دنع 'ةوزفلا ىف قراوتلا هلثق

 . مولا

 هنبا مث ايف رخاتي ملو روكذملا )١89( عاشبك ركف لوالا مرف كنب اماو

 جاحلا ايكسا ريمالا نب بوقعي نب داز من ةنس رسشع ةسمخ وحن ايف ككف جاحلا

 مث دوواد ايكسا نب يدابلا نب دمحم مث ةنس نيرشع نم رثكا ايف ثكم دخت

 دمع مث نإب مش نوراه اكسا نب دوواد مث نكس د ايكسا نب دمع جاحلا

 . مويلا ايف ىذلا وهو نكس دمم اكسا نب قداصلا

 ةتطلسلا ىف ثبلف حون ايكسا مولواف دند ىف ةلحلا مودق دعب كاسالا اماو

 تح لاتقلاو ٍبرخلاب لاغتمالا الا ًادحاو ًارهش ولو ةحار باص امو نان عبس

 ءاخا اولوو هولزعف مهلايعو مهلها نع ةليوطلا مهتبيَغ لجال ىنس لها هنم لم
 نا دوواد ايكسا نب ىججا كرس دم هاخا ىماف دوواد ايكسا نب ىفطصملا ايكسا

 فلاخف مهشيج رايخ كلذ ىف هعم ىثمو مهكلم ضرا نه هجرخيو حون عشب

 ةدحاو ةليا ىف عمسف اليلق الآ ايف ثكمب ملو ايكسا ناكف هلزعو ىفطصملا * ىلع
 برهو جرخف هيلع اوفلاخ نيذلا مه ىتس لها نا نظف نوبعلي لافطالا تاوصا
 يراف دند ,اج همايا ىفو دوواد ايكسا نب ايتكند نوراه ايكسا هاخا اولوف

 اوميابف ةطلسلا ىف تامو رك لبح دنع نزخلا لها عم لتاقف ىتح دالب ىلا د
 نسحا مه ماقف مهلع ًادوعسم ًاكرابم ًاناطلس ناكف دوواد ايكسا نب نيمالا ايكسا

 ةتس تمادو همايا ىف ءالغ تارطف طسلاو ريخلاو انهلاب نومعتم ض همألا مايق

 ل

 .1١15 ث : نوره.

 "8 ةوزرعلا .
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 الا ا

 لاق مهنم مهلا ب ص 7 55 وهو نوفرز نب دوم اشانلا ىلا ىتس لها نه

 لاق ًابراه هيلا نميلس .ءاج املف هل الها تسل لاق اكسا كلمحت دوم اشالا هل

 هحرسف هنحس ىف بوقعي نب وينك ركس دو اشالا عمس مث ايكسا وه اذه

 كئلوا: ةئالثلا لوف مرف كنف هلا اماو يراذ نمرك وه اذه لاق اج املف

 نب ركب ايكسا مث جاحلا ايكسا نب نوره ايكسا نميلس ايكسا دعب مث بئارملا

 روكذملا نكس دم ايكسا ايف عجرو لزعف عاشبك ركب نب ليلز ىلع ايكسا من
 ء دم احلا ايكسا هنبا مث ىفوت نا ىلا

 مث اماع ”رششع ةعبس وحن ايف ثكم ”روكذملا ركف لوالا يراف نمرك اماو

 دمحم عملب نب .نكس دمحم مث اماع ردع ىتثا ايف ثكم عاشبك ركب نب جاحلا

 عاشبك ركب نب نمحرلا دبع مث دحاو رهش ريغ نينس ثالث ايف ثكمو قداصلا

 بؤقعي ن. ركب ايكسا نب دوواد مث اهف *ىثوت رمع مث ىتوت نا ىلا ايف ثكم

 موبلا اف ىذلا وهو نوره اكسا ن دوواد م هتلاذرل لزعف

 نميلس ايكسا ةايح ايف ثكم جالا ايكسا نبا نوراهف لوالا عملب اماو

 هضبقف نينس تس وحن ايف كم عاز# رمع نرف نبا كيه دمع نب ناب دم مث
 َّق ايت نوراه اكسا دنع كل 3 بهذو يراف ديد ةونع ّق ىجعس لها

 مث هتلاذرل لزعف عماف دلو ركب مث كنرام مث فوت نا ىلا كلا ىتف ىئالول

 ليلز ىلع هوخا مث عاشنك ركب ثان رادع م قداصلا دع ن نكس د

 11. لل : 16ه 01 نه 00

 281510 عاشيك.

 نت ص مح 11. | : نب ريسع .

 ال[5. خلل : 16و صتماع مث عا قو 011 رحل



 لاا ولو" مج

 قوزع نإ دقت ىضاقلا , باد نمحرلا دنع هوخا م باد دمح| ىضاقلا 3

 ٠ مويلا هيف ىذلا وهو يراوهلا ىلوم
 *مامالاف تكتت ىف ريكلا عماجلل 'مهيديا ىلع اولوت نيذلا مالا لوا اماو

 نمحرلا دنع ىضاقلا نب دمحا نب دمم *ىضاقلا هالو قيدص مامالا نب دوم

 ناضمر نم نيرشملاو *سماخلا نينثالا موب ىف دمحا مامالا هينا ةافو د

 ىف ةلحلا ىف وهو رادوج اشأبللل كلذب بتكف فلا دعب سماخلا ماعلا ىف

 نردعو ١ ةبانالا ىف ككمو ةنس نويبس نمور هريغو اذ لشف 3

 هاد دخت نب ماللا دع مامالا م هنس نوعسلو تف هرمعو ىقوتو )١481( ةئس

 مايا ىف نيس عبرا ايف ثكمو فلالاو نيثالثلاو ىناثلا ماعلا ىف ىلوتف ىنالفلا
 ىلع دس مامالا هدمب ىلوتو قوتق دمحا دس ىشضاقلاو رمع نفسو ٌكْئاَثلا

 ماعلا ىف ىلعا هللاو بجر رهش ىف ىلوزيللا ىلع ديس مامالا نب رس هللا دبع نب
 ةوحم قوق رهشأ ةمبسو ةنس رصع ةتس ايف ككش لفلالاو نيالا" ٠

 ىلوتف *فلالاو نيسمخلاو ىناثلا ماعلا7 ىف مارحلا مرحلا نم رشع عبارلا نينئالا

 دمحم مامالا نإ ديعس دمع مامالا نإ ةعيدولا دمت مامالا خيراتلا اذهب هدعب

 . مولا ابف ىذلا وهو ىنالفلا دادك

 نميلس ايكساف تكتت ىف مهيدبا ىلع اولوت نيذلا مهئاربكو ىكاسالا لوا اماو

 غاز ره نرف نب كندوفلا نب عاشنك ركب بره امل كلذو دوواد ايكسا نبا

 ٠ موني كب - 11 11 2

 ىنضاقلاف. : 13] .115 .9

 اغلا. : 13 .1315 .3

 4. 1هءاتتع لصق 123 قف. لل ءا 13 0ءمانز8 : ىماَقلا 4
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 5180418 ع

 0. 314. 8 : اًوعدمع 0ءتانأ# ةوحح قوتف ]15008 هدعب لو:



 محا / # هع ماس

 00 رالا 0 دلاتلا قوق طانرغلا دمع نب ' ىحم .اغالا ' هلع مث

 اشايلا هلزع مث روكذملا ديبعلا نب ميركلا دبع اهيف درف ىقوت هتبالو عباس ىفو

 را اها ]2 هلاقلا !اهالونا كاجالا فسوت نيدخ امالا نن دحا

 . مويلا اهف ىذلا وهو ىحرفلا

 دمحا نب دمحم ىضاقلاذ تكشت ىف مهيدبا ىلع اولوت نيذلا ةاضقلا لوا اما

 |00 اذ نوقرز نب لع نن دوم امانا هالو نحرلا دبع. ىضاقلا نب

 نبا وهو قوتو ةنس نياسمح نبا وهو 006 ىلاعت هللا همر دوم د دالوا

 دنا نب دم يضاقلا مث هارد لا رش ءاسلا ىف كف هني انش و نسخ

 000 0 اكالا دالو ديحص ىلا حافلا ىادحا نأ ئر دعا ن دسم

 اا 0 اتا هل كلو هكر ةرعو قويو دنس قس نا'وعو لرش

 كنل دومم اشابلا هألو دمحمت دنا دمحا نب ديس ىضاقلا هوخا مث نينس عبرا

 او هج نرد 26 قوق كك نافع نأ هو ىو اضن

 الانا ءالواىرك ادخن دع ن دع ىغاقلا مث ةنس نر هيي اصلا

 00 نيس نأ فو لوف ىطانلا نودع نب دما دئاقلا ل نمسرلا ع

 ,راقلا م هنطا 22 يح ءاطقلاا قا ككمو هنس نينو ةئش نا'وعو قوت

 "مشو ىلوف د امالا ن دحا انابلا ءالو امم دا ةققلا "نت نمرلا دنع

 ء مويلا اهف ىذلا وهو هنس نوعيسو هثالث

 'ىلالفلا دما ىضاقلاف ىنح ىف مهديا ىلع اولوت نيذلا ةاضقلا لوا اماو
 اني

. 

 كلا عاس ىذاقلا مش يرور دما لدعلا ىضذاقلا مش باد 2 بدوم ىذاقلا 5

 10 لع

 1 ا م رو.

 3. 115. 7. 1!!1ةزطاء نذ ءعأ م0101



 2 ا

 ماعلا ىف ىوبنلا عبرلا رهش وهو كولم دئاقلا لوح مامت دنع رارجلا ميركلا

 حئافلا مارخلا مرحلا رهش ىف هلزع مث نيماع ايف ثكف فلالاو نيئالثلاو عبازلا

 ابف نكف ًاضيا دع نب ىلع محلا اهالو مث فلالاو نيئالثلاو سداساا ماعلل

 دبع نب ميهاربا دئاقلا اهالوتو ةبترملا نم فسوب دئاقلا لزعناذ رهشا ةيئامث

 ليزع هتبالوبف فلالاو نيثالثاو سداسلا ماعاا ىف نابعش ىف دارملا ميركلا
 ىفو ًامكاح كنا دوم اشابلا نم روصنم ديس اهالوو روكذملا ديبع نب ىلع
 ىفوت فلالاو نيئالثلاو عباسلا ماعلا ىف نابعش نم رشع ثلاثلا ,اثالثلا ةلل

 اشالا ىلوتف رارلا ميهاربا اشابلا 'لزعنا هخلس ىفو روكذملا روصنم ديس ملاحلا

 ًاظيا رهشا ةعبس ايف ثكف ةموكحلا ىف ديبع نب ىلع درف رداقلا دبع نب ىلع
 نماثلا ماعلا ىف ىوبلا عيبرلا رهش ىف كلذو امهنب تعفو *ةضاغمل هلع

 الوو هلزع مث خيرات اذهب نوقرز نب كولم .دئاقلا اهف درف فلالاو نيثالثلاو

 نعف نيينالفلا يتنفس هتلامع نم عجر ام دعب راربللا ميركلا دبع نب ميهاربا اشابلا

 هلزع مث هتاذوو ىلع اشابلا لزع ىلا قبو ايف روكذملا كولم درف ىفوت ليلق
 'ءابلا هلزنع مث ىعردلا ىلع نب مح نب دمحا دئاقلا اهالوو دوعس اشايلا )١6١(

 ةيدعتلاو روبلاو لظلا نم هدنع هب سانلا ةياكش ةزكل ىدومحملا ىلع نب ديعس

 روصنم نب دوعسم اغابلا هلزع مث ىكرتلا يزراتلا نحلا نب دم دّئاقلا اهالوف

 دبع كالا اهآلوف هلزع مث ىبنملا نومحر نب ىلع دئاقلا اهالوف ىرعزلا

 نب دمحا اشالا نب هللا دبع دئاقلا اهالوف هلزع مث ىعردلا ديبعلا نب ميركلا

 'رمعا ياربا نب دمج دئاسقلا اهالوف نابع نب دمم اشالا هلع مث فسوب

 1. [مءددع 03م5 16 ممق. (( 0ءمانأ5 : دوم اشانلا.

 00 11. 1 . ةّؤصاعل

 3. ].معنروع 0ةصق 1عف مدعع. ل ءا 8 0ءمانأو : فسو.
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 فسوب نب دما دياقلا شك سع ىق هدنع نم سراف وا ىالوم ناطلسلا اهالو

 دعب ريشع عساتلا ماعلا ىلا اهيف ىتبو اهالوتو هلزعو نادوسلا ىلا عجرف ' جاعلا

 هيلا[ راها اى ل 05 0 ةيدم نايكلتا هللا دعا نت. لع دئاقلا اع فاا

 1 كال د ادا ديس ( 037 نا دا .لبجتو ”انكاج ىلابللا بحت

 اال ١ يكس ل ل ل كاذلا قيمي هلع نوتمل ابنم جرح

 وحن ايف رخاتو ًايناث هيف ًامكاح ىلالبلا عجرو لع مث ًادئاق نانس نب ىلع

 ا نا دا افاللا لو املك دما بيع نا نزع امانا: ةدع ىق. ماوعا: ةسج

 اهالوو رهشا ةعبس ىف هلزعف ايف دعسي مو ًامكاح ل1! هالو كوع

 نحرلا دع نب هلا دع اهالوو دي اعالآ هلزمف. ًادناق- نوقرز .ن: 'كولم

 (ا8 0 00 اك قوفرز ني كولم يجو شيلا العا اذباق ىدتيلا

 نا داك ىتح هيلع هللا دبع دئاقلا تلاخف ىساملا دمحم اشاملا ةبالو ىلا كلذك

 ن: ىلع اهالوو هعم كولم لزعو هلزعف اهران ىلاعت هللا افطا مث ةنتف ايف نوكت

 تاقشملا ايف دياكف ةحافلا ءالقلا ايام "نم باعص دادش مايا. قفاوف *امكاح دنع

 اال فلا زغ تاوللو ستاورلا نم صلحت نهشا ةتس ىلا ديحاو دق

 ايف ثكف ًادْئاق ىرصقلا رمع نب فسوب اهآلو مث ىساملا ”هلاقاف ةلاقالا بلطف

 0 10 ليلا ةترلا لوقف امون نايسعو زها ةنراو ةدجاو هيد

 كاوأ+ دياقلا در هتبالو روف ىفو ةدارالاو ةردقلا هل ىذلا هناحس "ىرالا

 دبع نب ميهاربا دئاقلا اهالوو هلز.ف ًالءاك ًاماع كلانه ثكمو اهف ًادئاق ىّح ىف

 . 315. 8 : 1ءدصما ىحذعلا رمقموتع.
 . 115. 4 : ىلابلبلا اكاح بلاطلا.

 . 1مءتصع لقصف 1هدصؤ. 0 3ءمانت5 : رهشلا ةئالث.
 . 315.8 : 1!ةهدصع 0ءمانت5 افطا مث زادكوت'ذ ًامكاح.

 . ل15. ل : 1ع مممأ هلاقاف رمخظعانع.

 02 5062 187: نامل
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 برا

 وهو ئمجملا ىلعف ةلحلا هذه ىبع دنع ىنح ةئيدم ىف لوالا ماما امأ

 تح لع نورت نب عام دئاقلا هفلخ زادوج :اشانا نينلا "لع قف طوق

 لكما ماعلا ظساوا ىف ركب يراف نغاإب ةدزاطمل.تكشت نم اجا امل امك

 امظع الام اهجارخ ىف عمجو نيلماك نيماع ةموكحلا كلت ىف ثكمو فاالا

 دمحا ىالوم ناطلسلا ىما مث هذ افلا .نيتس دمحاو ماع ىف لضح هنا لك

 دلبلا كلذ ىف ًامكاح ىعردلا ساق نوكي ناو شكاىم ىف هيلا أي نا ىهذلا
 ةعست ةموكحلا ىف روكذملا ساق ثكمو بهذلا نم ميظع لام هيلا بهذف

 ناطلسلا مق ام دعب هف ابكاح .ناوشرل رادوج *اشالا لفشل *تاف'ربكا

 ىلوف نمحرلا دبع نب روصنم دئاقلا نيبو هنيب نادوسلا ضرا دمحا ىالوم
 ىلوتي نا ناطلسلا نمز مث دنحلا ةموكح روصنم ىلوو ضرالا ةموكح رادوج

 ديس لع نميلس اثاللا ءاج املو ناوضرإب لزعناف روصنم ديس اهتموكح
 نب اهالوف هلزع مث نيترم اهالوتف ناوضرال ةموكحلا درو روكذملا روصنم
 ىتَكَست دلوم وهو هما مسا *موم دلاو برعلا اهالوف تام مث ىعردلا مهرب

 اها ,مهدنع باصفق مهمدخو نزلا لها عبس ناك هسا ةه> نم هيسنو

 ثنكف ىن+ ىف ًامكاح هلعج مث تكشت ىف ًامكاح نميلس اشابلا هلمط ًامظع

 نوللا رمسا لجر هنآل نيملاب ببصا *ليقو *رحس ليق تاف ًاموي نيعبدا ايف

 نا ىلا جربلا دمحا ق.سافلا ملظلا اهالوف مسجلا ظيلغ دقلا ىفاو ةروصلا ليج

 من مولا روصنم اهالوف هروجو هملظ ةرثكل هلزعف كنأ دوخ اشابلا ءاج

 1. 848, 33 اب

 2. 2188. : سابلا.

 3. ذاك. 28 : ]ةعادصع 0ءمان15 تام ' لانقعان'ث همأ مسمأ.

 4. 115. 8 : 1عو 2120ا8 رحم لبق 1

 5. 3215. 8 : ليلق.



 اللا

 ايف نيحلاصلاو ءاملعلا ضب ركذو اهف ةنواكلا ةيووصتملا ةيمشاهلا ةيدمحالا ةلودو

 ضعب تايفوو ممتايفوو ممحراوتو مهماياو ممتاوزعو مهريسو ممصصقو معابناو

 نكذب نم كلقنا قلفتل 1و( 'ةبارقلا لهاو ناوكالاو ةخالاو' دالنلا ناسعا

 موب وهو خعراتلا اذه ىلا معادتبا نم قراوتلاو ةئسام لها نيينالفلا كولم

 فاالاو نيتسلاو ثلاثلا مامال لمكملا مارحلا ةجحلا ىذ نم تلخ عبرال نينثالا

 ىمانَجالا فنسوي نب دح نب دمحا امانا تاشانلا نم ذئموي )١7( ماقملا ق.ىذلاو

 نكح انك اكد ندع جالا اكسا تكشن' ف ىتس كواع نم ماقملا ىفب ىذلاو

 ىنا نبا دم جاحلا انكسا ريمالا نبا دوواد ايكسا نب قداصلا دمح عماب نب

 هل 00 را ناز كاسل نحل لها نادوتلا كاولم“ نم ماقملا ى' ئذلاو كب

 لها ىلع فلاخف للءامسا عنج نب بني دم عنج نب مهمالك ىف ىلعبكتا
 مهتبقاع هللا ريصي ام مويلا ىردن الو ىراربلا ىف *قلعتو ىح ةنيدمب نزخلا

 كندق ةنسام لها نيينالفلا نم ماقملا ىف ىذلاو كلذ ىف ةمالسلا هللا لمح *هعم

 يا ١ قآلا ركذتلو لا ةنما دم كندقفا ننا ماي ركب ىلا كندنق نبا ةنما 5

 ىف قراوتلا نيطالسو ةمبالاو ةاضقلا بيترتو ىنح ةنيد» ىف ماكحلاو دايقلا

 هديف' كلذ دعب ثدح "امو يراتلا اذه ىلا ةروكذملا ةلحلا ىبع نم تكبنت

 هلا لاثتكو ةاكل دف ى انك نأ ىعمو: مدعاَم ”لاوتما لع ىلاعت هللا :ءاش' نا

 : ةمركو هع هناعالاو ىقوكا لاق

 1. 115. 8 : ةيرقلا.

 2. 11 ١ هز 065 !ةعدصعف لقصق 1ع طق. 8 ننأ ممداع ةعماعم عدتأ : جاحلا ا

 3: 115.2 : ىلغت.

 4. 115. 13 : ام موتبقاع هيلا بصي ام.

 32 115. 1 - نم.

 06: 71245:28 : 'لاولملا:
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 ىف امهل نفح ام دمي ءاشعلا دنع اميلع لصو ريغصلا هنبا ذثتعاس همم قولو نابع

 امهيلع ةالصلا ىلق دح نب دمحا اشابلل مالكلا ىف غيب دمع ظافف ضن دمع ددسم

 بونذو انأ نوعمست الو دجسملا اذه ىف تاومالا نفد نع ماهت ةعاس لك هل لاقو

 انفدو امهلع ىلص مث دجسملا لخدب ال سجنلاو سمن تيملاو مكباقر ىلع كلذ
 ةفيرسشلا تيفوت ىناثلا عيبرلا نم رشع ةعبارلا ةمملا ةليل ىفو . دحاو ربق ىف ٠

 ريكلا عماجلا رباقم ىف تنقدو ةعملا ةوحن اهلع تيلصو مكرمع تنب ةحيدخ
 لاوُخ نم سداسلا رصعلاو رهظلا نيب تسلا مون ىفو ..ىلامت ةفااق

 دنع برغملا ةالص دعب اهلع تيلصو ةيصوهلا نسحلا تع همطاف ندلاو تيفوت

 امهنع ىنعو امهل رفغو ىلاعت هللا امهمحر اندلاو راوج ىف تنفدو ريكلا عماجلا

 الو باسح الب ىلعالا سودرفلا ىف امهنكساو اهاوثم مركآو امهبحبرض رونو

 بوىغ دنع سيما ةليل ىفو ٠ سو هيلع هللا ىلص دم انالومو انيين هاج باقع
 احا تيفوت فلالاو نيّتسلاو ثلاثلا لمكملا ةحملا ىذ نم ةعباسلا ' سمشلا

 ىف .تنفدو ءاعملا ةالس دمب اهلع تيلسو نارمع نب هللا دبع تنب عاب ةصفح

 . نيما اهنع ىنعو هللا اهمحر دلاولا راوج

 نوهالثلاو عياسلا بايلا

 ىتس لها كولم راخا نم رسبت ام عم نم اندرا اهف انب لوقلا ىبتا انهو

 اهكلم نمو تكس ةاشنو اهتاشنو ىنح كولمو ىلم لهاو غمبق ركذ نم ةذبنو

 1. 1ع مع. لل ممرأع زعأ (ةانا15عرمعمأ : فلالا .
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 دإب ىف نارمع نب هللا دبع دلاولا نب ثيغملا دبع انوخا ىتوت' فلالاو نيتسلاو

 ىفو « هني هنع ىنعو هل رفغو ىلاعت هللا همحر ريكلا عماجلا ىف نفدو ىتِد

 ىف نآذ يرتب ماما 1 دما ضاثلا قرت لاو نع ن رفغو  ىدحا

 هول دعب ءاضقلا .ىلوفا هس .نيثالثو ىدحا ءاضقلا ق ثكمو ىّح ةئيدم

 طساوا ىفو ٠ ماكحالا لئاسم نم ائيش فرعي ال لهاج وهو نمحرلا ديع

 نب دمع نب برنلا دمع, دئاقلا قوت فلالاو .نيتسااو :قاثلا. ماعلا .ىف: رفصلا

 . ةوحن ريكلا عماملا رباقم ىف ”نفدو ىدشارلا قرسشلا (170) رداقلا دبع

 نب ىلع نب مماقلب دْئاقلا نيمالا انحمو انوخا ىثوت هنم نررشعو عباس ىفو

 لضافلا ىلولا انخيش راوج ىف نفدو رهظلا ةالص دعب هيلع ىلصو ىلعلا دمحا

 هني هنع ىنعو هل رفغو هللا همحر نمحرلا دبع هيقفلا خا دمحا ىنا نيمالا هيقفلا

 نيتسلاو ىناثلا عيبرلا نم ىناثلا رهظلا دنع ءاعبرالا موب ىفو « همركو

 . هن هنع ىتعو هل رفغو هللا همحر ىرك دم نب د ىضاقلا قو االاو

 او 0 ق نم رلا دنع ىضاقلا قوت هم نيرسعلاو ةثلاثلا“ايرآلا هل قو

 007 قل ١ هك هلع قعو هل رفغو ىلاغت ها.ةحر رهشا ةسجاومت ءاّضقلا ىف

 هددس ىراوهلا ىلوم قوزرم نب دمع ءاضقلا ”ىنح لها دلق هنم ىلوالا ىداج

 نيتسلاو ىناثا لمكملا مارحلا ةجحلا ىذ نم ىناثلا سما ةحبصص ىفو « هنمع هللا

 هربافم ىف نفدو ريكلا عماجلا دنع ةوحض هيلع ىلصو نابعش انالوم فونت فاالاؤ

 دري لول رصملا الم دعب :ةعطلا موب ىو .« * هن هنع ىنعو هل رفغو ىلا: هللا همحر

 نب دم نب دم اشابلا ىفوت فلالاو نيتسلاو ثلاثلا ماعلا. ىف ىوبنلا عيبرلا نم

 . 815. حل : 16 رصمأ نإ هلق.
 342 هي : عوفي

1 

2 

 3. ل15. هل : 1م صممأ ىنبح

 . لمفاتمع 0335 1645 طمود. ك عغ 8 0عماتت5 165 طص5[0 : هثع هللا هدد. 4
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 ىفوت هنم رشاملا ةعمللا موب ىفو ٠ هنمب ىلاعت هللا همحر ضن دمع عماج ىف نفدو

 لوا ىفو ٠ رجحلا ىف كورك دنع نجسلا ىف ىرغزلا روصنم نب دوعسم اشابلا
 هماقم ىف هفلخو رزنكاب فورعملا نمحرلا دبع كك نرششغم فون رفصلا نم ةلبل

 نا ىفوت ىلوالا ىدامج ىفو ٠ ىنويحلا اشابلا دب ىلع تشمرو نب ركب وبا هطبس

 عرشانلا تسلا لل ىفو ٠ نيما نازيلا ه. ها ل ةميلح هما دنع تنلعلا دلك

 ىف هتوحن ىف نثدو اياب دمحا هقفلا نب دس دم هنقفلا ىقوت ' ةدعقلا ىذ نم

 نينثالا موي ىفو ٠ نيما هنع ىنعو هل رفغو ىلاعت هللا همحر ىركتس رباقم

 انوا قوت فلاو نيسمخو ةينامت ماع متاف مارحلا مرحلا نم رشع سماخلا

 همحر ريكلا عماجلا ىف نفدو ىنح دلب ىف نارمع نب هللا دبع دلاولا نب دمحا

 زيزعلا خالا 0 كلو ند راع عباسلا ءاثالثلا ةليل ىفو ٠ هنمب هنع ىفعو هللا

 تدك دوم هقفلا نيدلا لضافلا ةلوفطلا دهع نم نينا سحلا بحاصلاو

 هنع ىنعو همحرو هل هللا رفغ كلانه نفدو انس دلب ىف دايز نب ىلع نب

 . نيما همركو هنمب ىلعالا سودرفلا ىفو شرعلا لظ ىف هلمشو انامش عمحو
 قون فلالاو نيسمخلاو عساتلا ماعلا للهكم رحنلا ديع نم عبارلا ةليل ىفو

 ىرووو ىطانرغلا دمحم نب ىحي اشالا هلق ناوعرلا دوعسم نب ميهاربا خيشلا

 دئاقلا قوت فلاو نيتس ما بجر رهش ىفو . لغ الو ةالضص الب ورلا ف

 ىلاعت هللا همحر ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو قرسشلا نوميم نب رداقلا دبع
 ىلع دئاقلا قوت ناضمر نم رسشع ىداحلا سا هلل ىفو ٠ نيمأ همركو ُهَّنَ

 ديسلا هيلع لصف ةمجلا ةليل تكس ىلا هتزانجي ىتاو مَدْنُك ىف ىهنملا نومحد نب
 ةيصوب كلذو ريكلا عماج دنع ىركتولا غفب دمحا نب دحم هيقفلا لضافلا

 ىداحلا ماعلا ىف ىوبتا عيبرلا نم نيرسثملاو ىناثلا ءامبرالا ةوح ىفو « هنم

 1. ك5 8 : ىفوت نينثالا مو قو.
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 ىلع فيرشلا نب فسوي فيرششلا فون لاوش نم ةليل رخا ءاثالثلا ةليل ىفو

 دحالا ةإل ىفو ٠ نيما نيرادلا ىف هب انءفشنو هللا همحر راوزملا فيرسشلا نب

 موا قوت فلالاو ناو نماخللل ةلمكملا ماركا ةخلا ىذ نم ةرشافلا

 ةود ىلصملا ىف هيلع ىلصو هتلسفف انيب دإب ىف تعك ركب ىنا نب نيمالا نب دمع

 ةلل ىفو « هنمب هنع قعو هل رفغو هللا هحر ذئتعاس كلامه نفدو ديلا

 فلالاو نيسمخلاو سداسلا ماءلل متافلا مارحلا مرحلا نم ةنماثلا تبسلا

 دا ا اب دلت ىف ىردلا ريبس نب مامالا انوخا قوت

 موي ىفو « هنمب هنع قعو هللا همحر كلانه نفدو ذئتعاس هيلع انيلصو

 نب بتاكلا نسحلا ديس انحمو انوخا ىقوت ىوبنلا عيبرلا نم سداسلا نينثالا

 ىفو « هنمب ىلا#ت هللا همحر ريكلا عماملا رباقم ىف نفدو ىونصغلا ملاس نب ىلع

 ىكناس ديعس نب ملاص هيقفلا انيحمو انوخا ىتوت معا هللاو بجر رهش
 عباسلا نينئالا موي ىفو « هن هنع ىنعو هل رفغو ىلاعت هللا همحر مردنت دإب ىف

 00 ل اى يودألا دحا ن لع دش : ىرهص قوت لاوش نم رثع

 "000 11 ىذ نم نماتاكلاوزلا دع تسلا ”مون قو .« هنع .ىلاع هه

 فيربشلا نب دمحم فيرتشلا عفانلا بحلا فوت فلالاو نيسملاو سداسال لمككا

 همحر ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو رهظلا ةالص دعب )١07( هيلع 1 جاحلا

 نيب سلا ةلل ىفو ٠ نيما نيرادلا ىف هب انعفنو هنع ىنعو هل رفغو ىلاعت هللا

 فلالاو نيسملاو عباسلا ماع متاف مارحلا مرحلا نم ةعساتلا ءاشعلاو برغملا

 سيما ةوحن هيلع ىلصو ىناسملتلا هللا دبع نب ىلع اشالا نب دمحا اشابلا قوت

 1. 1155. ل عا 1 : رهس.

 2. 115. هلل : 16 ت20[ مو 1.
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 ةيداحلا دحالا ةلل ىفو ٠ نيما ىلعالا 'سودرفلا ىف هتحرد عفرو هنع ىنعو

 قداصلا دم *عملب نب نكسب دم ايكسا انمذانو انبم ىفوت ناضمر نم نيرشعلاو

 تبسسلا ةليل ىفو )١17١( هن هنع ىنعو ىللاعت هللا همحر دوواد ايكسا نيمالا نب

 دبع وبا هيقفلا لضافلا بحاصلاو مفانلا بحلا وت لاوش نم رشع .ةيناثلا

 ةئسام ىضاق ميسم بنس هيقفلا نبا مح دمع ىضاقلا نب بنس دمع ىنضاقلا * لإ

 ىفو شرملا لل ىف هلمشو انلمش عمجو هل رفغو هنع ىنعو ىلاعت هللا همحر

 ىف ناضمر نم رشع سماخلا سيلا ةليا ىفو ٠ نيما هنمب ىلعالا سودرفلا
 عماجلا ىف نفدو ىنح دلب ىف دمت مش انبححم ىفوت فلالاو سيخلاو ثااثلا ماعاا

 ةيشع ىفو ٠ هنمب هلع ىنعو هل رفغو هللا همحر ىكنج دابق سار وهو ريكلا
 قوت فلالاو نيسمخلاو ثلاثل لمكملا مارحلا ةجحلا ىذ نم عباسلا نينئالا

 ضرا ىف لبش دلب ىف ايكرومب فورعملا *ةنعس ركب وبا هيقفلا عفانلا بحلا خالا
 ما ةمعلا تفوت فلالا نيسمخلاو عبارلا ماعلا ىف ةرخالا ىدامح رهش ىفو لك

 ىراصتالا نمحرلا دبع نب ىلع ديس نبا نمحرلا دبع ديس ىرقملا هيقفلا تنب انا
 ىف مارحلا مرحلا ةرغ رهظلا ةالص دعب ,اثالثلا موب ىفو ٠ هْنمب ىلاعت هللا ابحر
 ىف انو كلان اهتتقد نتوف دلب ىف ىسا تفقوت "فلالاو نين او سماخلا ماعلا

 رفصلا نم سماخلا تبسلا راهن ىفو ٠ نايملا اهب هللا ىلعت رفسلا ىف ريسلا لاخ

 ىف ىركتولا تمت راتخلا خيشلا نب دم نييناجلا نم انرهصو انبحو انوخا ىقوت

 . نيما هنع ىنعو هل رفغو ىلاعت هللا همحر تقولا كلذ ىف نفدو هتلسغف انس دإب

 215. 13 : سيدارغلا .
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 'اهلع تيلصو ىتكر ىلع اهسارو هس امحور جرخف راوزملا نب فيرمشلا

 اهب انعفنو ىلاعت هللا اهمحر *ىنح ىف ريبكلا عماجلا ىف تنفدو رهظلا ةالص دعب

 تسلا *ةوك ىو © فلالا دس :نيسخلا. ماعلا "ىف :كلذو نيما نيرادلا ىف

 دايز نب ىلع نب نيمالا انوخا ىثوت ماعلا اذه ىف مارحلا ةدعقلا ىذ نم عبارلا

 ماعلا نم رطفلا ديع نم ةعلا ةحيبص ىفو « هنمب هنع قعو ىلاعت هللا همحر

 هيلع 1 ركب ىفا 0 نبا هللا دنع 0 قوت ”كملالاو نيسمخاو ىداحلا

 هنم رشع عباسلا دحالا رهظ ىفو ٠ ىج ىف ريكلا عماجلا ىف نفدو لصملا ىف

 ىتح ىف ريكلا عمايلا ىف تنفدو ىركتولا تمت راتخلا تنب كاك ىتجوز تبقوت

 ماعلا ىف مارحلا مرحملا نم رثع عبارلا نينئالا ةوحض ىفو «هنمب ىلاعت هللا اهمحر

 هللا دبع نب ىلع ديس مامالا ريبكلا عماجلا ماما ىثوت فلالاو نيسْملاو ىناثلا

 ىلاعت هللا همحر ريبكلا عماجلا رباقم ىف نفدو لاول: لع دنس مامآلا نب رس

 مامالا نب ديعس دمع مامالا نب ةعيدولا دمع مامالا ”ىلوت عراتلا اذهبو ء هن

 عباسلا لاوزلا دنع دحالا موي ىفو ٠ عماجلا كلذ ةماما نالثلا داك دع

 نب هللا دبع دلاولا تنب. ةشئاه ”ىتحا تيفو 'ىلوالا ىدامس نم نيرشعلاو

 ىو « ريكلا عماملا رباقم ىف تنفدو رصعلا ةالص دعب: ايلع تْيلَصو نارمع
 دبع جاحلا هنع ىضرملا عفانلا رايلا قوت ةرخالا ىداج نم عساتلا ةعملا موي

 سو ةمساو مسرب لاعت هللا :ةخئر  ناكمع قورعملا -ىليددالا لع نب للا

 41. 315. 4 : هيلع.
 9 11. 4 : نخو:

 5 ةوعصو.

 اي. 115. اذ : فلا دعب.
3 

 5 10 قو

 67 11851 : لوالا داجج»

 ا 6210 د
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 هزيهجت نم اوغرفو ىفون دق ءادجوف رجفلا عولط د.ب الا ' مهتلصو امو هنيبو

 وه عفانلا خالا من همركو هنمب هنع ىفنعو هل رفغو ىىلامت هللا همحر ةلدلا كلت

 عباسلا تبسلا موب ىفو ٠ كراملا باتكلا ةءارق لجال ةحيبص انيب ىلا تعجرو

 ىف نفدو 5 ىف نارمع نبا هللا دع *دلاولا نب ىلع انوخا قوت هنم رَشَع

 عبارلا تبسلا ةحيبص ىتو ٠ نيما هنع ىنعو ىلاعت هللا همحر ريكلا عماجلا

 ام دعب ايعم دمحا هيقفلا نب هللا دبع قيقشلا لضافلا خالا ىوت هنم نيرشملاو

 يراخبلل حيحصلا عماجلا درسل ةبصقلا دصقو هسرف بكرو هراد نم جرخ

 موب وهو ذئتعاس ىفوتو هرادل عحرو قيرطلا ىف لالا هبلغ ةطلسلا راد ىف

 ىلاعت هللا همحر )١0١4( نمحرلا دنع هيقفلا هوخا همتخف كراملا عماجلا مح

 نب قوزرم انوخا ىفوت ٍلعا هللاو لاوش رهش ىفو ٠ نيما ةمساو ةمحخرا

 مارحلا ةجحلا ىذ رخاوا ىفو ٠ نيما هللا همحر ىنح ىف ىل>ولا نودمح

 ىزراتلا نسحلا نب دمج دئاقلا ىفوت فلالاو نيعيرالاو نماثلا مامال لمكملا

 أضيا هلتق ىحب نب دمحا دئاقلا نيمالا قوت هيفو يع اك دوعسم امابلا هلتق

 قون فلالاو نيميرالاو عساتلا ماعلا ىف رفصلا لئاوا ىفو . ىم اك دوعسم اشايلا

 ءاميرالا ةلل ىفو « ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو نوقرز نب كولم دئاقلا

 دوعسم اثايلا هلتق ىعردلا ىلع نب مح دئاقلا نب دمحا دئاقلا ىو هنم ةعباسلا

 ريك هلي ىف لوزمملا بنس ىلع اكلا قوت هنم ةدمقلابىذ نهش فو ء
 رايخ نم ًاريثك اولتقو ىسورعلا ميهاربا نب نانش ةوزنغ باحصا هلتق ونيح

 دنع سيلا موي ىفو .ابظع ًاداسف ايف اودفاو كلانه نينكآسلا نيجاهنصلا

 ىوب تن مك انأ ةغرشلا انتبحم تيفوت ةرخالا ىدامح رهش ىف لاوزلا

 1. 215. 8 : ميلصو.

 2. 215. 13 : دلاولا 01.



 هد انما

 نم ريع عبارلا لاوزلا دعب سيلا موي ىفو ٠ نفدو برغملا ةالص دعب هيلع
 نب اديلولا 2ءألا لو: قرا قلالاو  نييوالاو !سهاخلا ماعلا ىف ناضمر

 اي نانا ملا دادس جلا هز قو نك عفا نادئز ريمالا انالوم

 هيقفلا نب دوم ملاعلا هيقفلا فوت فلالاو نيعبرالاو سداسلا ماعلا ىف بجر

 « هنع ىنعو هل رفعو هني ىلاعت هللا همحر ىركتس رباقم ىف نفدو بركتو اص

 فلالاو نيمبرالاو عباسلا ماعلا ىف رفص نم نيرمثعلاو ةثلاثلا ءاعبرالا ةلل ىفو

 هل رفغو ىلاعت هللا همحر ىادولا ىغْرَب نب ىرك رمع هيقفلا انقيدصو انوخا ىقوت
 ةبوقع الب, ىلعالا ودرفلا"“قو شرغلا لظ ىف هلمشو انلمش عمجو هنع ىنعو

 فيرتشلا كسانلا بحلا كرابملا ديسلا ىثوت ىناثلا عيبرلا رهش ىفو « نيما ةحم الو

 «٠ نيما نيرادلا ىف هب انعفنو ىلاعت هللا همحر زركا ىف دمحا فييرشلا نب زكا

 فلالاو نيعبرالاو نماثلا ماعلا ىف ىناثلا عسبرلا نم نماثلا سيما موي ىفو

 نبا ميهاربا 'قاحسا وبا عفانلا لماكلا عرابلا لضافلا ملعلا هيقفلا خيشلا ىفوت

 ىفو ٠ نيما نيرادلا ىف هب انعفنو ىلاعت هللا همحر ىركتولا غيفب دمحا هيقفلا

 قاوتلا نفنت مساقلب نب ونيج نسب فورعملا نميلس انوخا قوت نابعش لئاوا
 ىفو « هنمب هنع ىنعو ىلاعت هللا همحر ريكلا عماخلا ىف نفدو ىنح ةئيدم ىف

 دهعا عملك عقانلا انحو انوخا قوت ناضمو نم رش :سماخلا سيلا ةليل

 اناو انيب ىف هلها ىلا ثعب رضتحا املو ىتنك دلب ىف *ىان دمع كيه نب رسا
 101 الكا ىف الا كلذ 'لغا كلذ: ىم للط افشلا“ تاتك ذرسل نئنيخ هيف

 هللا يضع ىت> هدنع ريضحا ىكل ليللا نم وده دعب لوسرم ىلا لصوف

 00 ةدحألا لحال فلكلا دع دكءاس ثكرف نفض ام هيف ىلاعت

 1. 1488١ : قحسا .

 2 5 ا < عاش



 م ذا ل تح

 هفا دبع نب بيمح ةلوفطلا نيح نم 'انًهدصو اوخا ىقوت' هنم ناضمر رخا

 مارحلا ةححلا ىذ لثاوا ىفو ٠ هنمب هنع ىنعو ىلا«: هللا همحر ىتاوتلا مساقلب نب

 نب رس هللا دبع نب غيفب دمع فيرشلا بحلا راولا ىتوت روكذملا ماعلا لمكم

 نانلا ىف بحجر طساوا ىفو ٠ ىلاعت هللا همحر ىلوزحلا ىلع ديس مامالا

 ىناث ىفو ٠ رارحلا رمع نب دوم انحمو انوخا ىنوت فلالاو نيعيرالاو ثلاثلا

 ىف انفدو ىنج ةئيدم ىف اهالك ىنالفلا ركبا عفلا انبحمو انوخا ىقوت هتافو موي

 لئاوا ىفو ٠ امبنع ىنءو امهل رفغو ىلاعت هللا امهمحر ريكلا عماجلا *رباقم

 دمحا نب دوعس اشابلا فوت فلالاو نيميرالاو عبارلا ماسلا ىف ىوبنلا عيبرلا

 تيقوت مارحخلا ةدعقلا ىذ لئاوا فو ضن دمحم عماج ى نفدو ىقرشلا دورجم

 ءاشعلا ةالص دمي ىنح ةن.دم ىف نارمع نب هللا دبع دلاولا تنب موثلك ما ىتحا

 ريكلا عماجلا ىف ذئتليلا تنفدو ةثالث وا نيمو ةدالولا دعب سافنلا ىف ةرخالا

 مارخلا مرحلا نم رشع ثلاثلا ةعملا ةوح ىفو نيما ابل رفغو هللا ابمحر

 سابعلا وبا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا *ىفون فلالاو نيعبرالاو سماخلا ماءلل حتافلا

 ىضاقلا نب دمحا نإ ع دمح| نب ديديتع دنا ن دحا 7 ىضاقلا

 قوت رفصلا لئاوا )١7( ىفو ٠ نيما هب انمشنو ىلاعت هللا همحر دمحم دنا

 عماخلا رباقم ىف نفدو ىمظاشلا نودعس نبا دمحا دْئاقلا نب نمحرلا دبع اشابلا

 فورمملا نمحرلا دبع هيقفلا لضافلا خيشلا ىفوت هيفو هبا راوج ىف ريكلا

 ىلصو ”ىسمادقلا نمحرلا دبع نب ركب ىنا هيقفلا ىلاعت هلا ىلو نب مك عفلإ

 . 315. ى : اقدص.

 ا2اد+. ف ءا 6 : 16 201 رباقعمع 1.

 . [مءانصع 03م5 125 مكك. ف أ 18 0عماتأ5 دوعس.

 . ةله قة ىرب

 نتا ل خنز م5 مخ . 245. 2 : سمادغلا .



 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ماعلا رخا ىلا فاالاو نيعبرالاو ىناثلا ماعلا نم خراوتلاو تايفولا 3

 70 ىف نداتلا دعا ,لغ امايلا كلذ نم ..فلالاو .نيتلاو ثلاثا

 نب دمع دئاقلاو فلالاو نيعبرالاو ىناثلا ماع متاف مرحلا ند سداسلا سيلا

 000 الإ كراب نإ لع امالا كلذب "ساو رلا ىف انهقنع برط دوعسم

 ا ءادل] يدوم نيا دمج قوت نيتثالا ةليل هنف ءاروشاع ةلل ىو ء. ميلك شيحلا

 نا ا  ةيحلا ىاوكلاو نوقرز ن :كولم اقلا هلق نيم دلب ىف

 اا لات ىلا ايعخردنا ربع :تن. ةضقح مآ انتنع تيفوت ماعلا

 000 الق نما ىالثلا اواك باور خلا *لضابفلا: نيا قتلا: حاصلا خلاملا

 0 10 نب دجا دئاتلا ىوت هنم رفصلا *طساوأ قو. ء نما: هي انهو هللا هحر

 )0 ردع تكلاثا نيا ةيثع"قو ٠ نيكلا عماجلا راقم ىف نفدو نظاشلا

 ىف نوقرز نب كول. دئاقلا هلتق هللا دبع نب ركب وبا ىكنح قوت ىلوالا ىداج
 ىف نفدو هيلع ىلصو ةمملجا ةليل لسغ مث ةسلا ىهاوكلا روضحب ًاربص ةبصقلا

 انوا قون هنم ةرخالا ىدامح رخاوا ىفو . ىح ةنيدم ىف ريبكلا عماجلا

 ا ردو ىلا هللاردجو نجح ىف ىاوتلا "نانزل قا نب: ىرك ؛دهاب انبحخو

 17 81م: نع

 2. 1,65 22015 لضاغا ريخلا قثلا مموهصعتتعدا 0305 !ع طق. خل.

 3. 348. 8 : طسوأ.

 4. 115. لل : ريباب.

 5. 115. لل : نابز ركب ىبا: تددن5 ركب ةءصطاع ةتوتع ناغ



 دي صك

 مسمع #5940 دح

 هعم نيذلا رافكلا ' ممر روكذملا لعا مومعبتو نيعجار اولوف البن هنم اولان

 لع رافق ْرداأ را ىلا هوزنب ىلا مث ميقرافن هائكرك ىلا قيل لك باشنلا
 مث اليلق هوعبتف مهلاوما *قراسو قراوتلاو برعلا نم *كلانه ناك نم عيمج

 اذه ىفو 'روكذملا ماعلا ىف ناضمر رهش ىف كاذو اوعجرف هرش نم اوفاغ
90 

 مش كلنتام دنع وش دلب ىف ثكمو ىح لها ىلع ىلمبكتا تح فلاخ رهشلا

 اذه ىف ىناثلا عسرلا نم عباسلا ةمملا موي ىفو ًاريخ عيملا ةبقاع هللا لعج

 "ىبمنمم نارمع نب هللا دع 'دلاولا نب ىدعس دع هيقفلا انوخا ىسر ماعلا

 علطو ىموسل ميهاربا بيطلا ىجع دنع هينيع حدقل ىح نم ءاح دق ربك

 همركاف هراد ىف دح اثابلا نب دمحا اشاملا هلزئاو تبسلا ةليل دلبلا )١7(

 هنع ىلاعت هللا جرفف روكذملا بيبطلا هل بستف ماركآلاو ةربملا ةياغ *هب رباو

 اشابلا ىطعاف مايا ةمبراو رهشا ةثالث تكشت ىف ثلو رصبلا ةملظ نم هجرخاو
 دنع وه ءاطعا مث ًابهذ اثثو ًالاقثم نيثالثو ةثالث هدنع نم ”بيطلا دمحا

 تكت نم جرخف ةرخاف ةوسك ءاسكو أحلم ةرجح نيعبرا ىنح هنطول هعوجر

 روك ذملا ماعلا ىف درفاا بحر نم رشع كلاثلا نينثالا موب نم رجفلا ةالص دعب

 ٠ امون نيرسشعو ةنالثو نبرهش الا ةءاغؤ ديب اللا ىف «الاو "ترش اا

 1. هلع. شه مور,

 2. 2155. : ىوك.

 3. ةلق. 8 : كلانه عم نأك نم. -- 215. 8 : كلائه نم.

 4. 815. 8 : رفاس. 3215. ( : قاس.

 5. ]هعتمع لقهصق 1ع مق. ( 0ءمانتق اليلق.

 6. 315. 8 : ديلولا.

 . 218. 13 : ىسمع ىف

 8. 315. 18 -: هلا ع و.

 9. 215. ل : بيطلا.

 10. 315. ف : ترخ امو.



 6-2 ا

 ماع, ىوبنلا عيبرلا ةيض ةعبلا ةيشع ىو ةنس نوعبسو ةثالث ذشموي هرمعو

 دحالا يا قو نابع نب ذَع نب دمح اعابلا قوت فلالاو نيّتسلاو كلاتلا

 دبع دئاقلا لزع فلالاو نيتسلاو نينثالا ماع لمكم مارملا ةجحلا ىذ عباس

 ججرفلا زيزعلا دبع نب ىلع دئاقلا لوو ىنح ىف ةدايقلا نم ديعلا نب ميركلا
 نيتسلاو ثلاثلا ماع تف مارحلا مرحلا نم رمثع عباسلا سيما موي ةدايقلا كلت

 نيتسلاو نينثا ماع رفصلا نم نيرشملاو ىناثلا ةعجلا موي ىفو « فاالاو

 نكلو ارقام انو نورشعو نان وهو كدغم رحبلا ءام ىلع لصو فاالاو

 |0011 نورع دع تقتل لب ءداغ هيلا ىهتي :ىذلا دوهسملا عضوملا لصو ام

 نامزلا ثداوح نم وهو لبق ىرج هنا هب عمسن ملو هرن ل ىذلا بيرغ *ىما

 ا هلا بنك ناكمو ةهجب لك نم ةتفلا ٍتاوبا ”متقنا :همانا ىفو « هنا غو

 ماعلا نم مارحلا :دعقلا ىذ *رخاوا ىفو « هنمب ةاحنلاو ةمالسلا اهف نيملسمللو

 00١ دعو اك لعا ىلع ”ىسودلا لعا .خيقلا بالاخ كالالاو نّتنلاَو يناثلا

 ”برعلا نم ىثاوملا بابرا نم كلانه ام عيمجم دوواد ايكسا دنع ىنس ىلا

 نيتسلاو ثلاثلا ماع حتاف مارحلا مرحلا ظساوا ىفو مهزيغو نالفلاو قراؤتلاو

 ميسبتف هشيحم غاك دْئاق فاوسلا كرابم نب روصنم دّئاقلإ مهلا كرح فاالاو

 ديعس نب دمحا ةيهاكلا لوزعملا عم ًايمار نوس> تكتت لها نم ”ةثاغالل

 اق لعا اماو الاخ دللا كرتو ميما يرعو اكسا دالي ىلإ اولضاوقا نساذملا

 2 - موا رح

 لا 2 تيلي  هديإلا

0 

 ت5 92 5 59 2 662

 ذه 3 اع



 هسح |4١

 ىفو ٠ ملعا هللاو 'اقمنو قيتتس ةيالولا ىف ككمو كلانع ىمع ىتح نزال

 دسعلا نإ ميركلا دع اهالو فاالاو نيفمخحاو عساتلا ماعلا ىف ناضمر لثاوا

 كلذكو سم م ىلعلا ناوعرلا نب ميهاربا خيشلا ىفون همايا ىفو ًادئاق ىعردلا

 ينحا ماع لاوش نم موي, رخا نينئالا موي ىفو ٠ ىببملا نومحر نب ىلع دئاقلا

 نينس ثالث ةبالولا ىف ثكمو ىطننرفلا دمع نب ىحي اشابلا لزع فلاو نيتسو

 ىسانجالا فسوب نب دح اغابلا نب دمحا اشابلا ىلوتف ٠ ًاموي نيرشعو ةعبراو
 ناكف شيلا قافتاب روكذملا ماعلا ىف مارحلا ةدعقلا ىذ ةرغ ءئالثلا ةوحن ىف

 ىلاعم هل سيل نكلو مهلك لضفلا لهاو نيملاصلاو ءاملعلل ًاماظممه" سانلإب اقرا

 هللا دبع نبا رصان مكاحلا دب ىف هولعجو هدب *نم لاملا تب شيجلا جرخاو ةمهلا

 دمسلا روثملا ىف روكذملا *دمحا اشايلا ةيالو روف ىف ًآنيما ًادئاق نوكيل شمالا

 نيملتملا نم لَملا (000) مساقلب دئاقلا اولزعو مهفوقحي مايقلا مل لفكتف
 نب برعلا دمح دئاقلا نابعالا نم همايا ىف تام نمو ٠ هيف وه ىذلا *صقانلا

 ىناثلا ماملا ىف رفصلا طساوا ىف قوت ىدشارلا قرمشلا رداقلا دبع نب دخت

 دياقلا نيمالا انحمو [وخا قوت هلم 'نرتقعو عباسلا ىفو فلالاو نيتسلاو

 نم ىناثلا ءامبرالا رهظ ىفو ٠ هنمب هل رفغو ىلاعت هللا همحر روكذملا مساقلب
 دم نب دمم نب دمحم ىضاقلا فوت فلالاو نيتسلاو ىناثلا ماع ىناثلا عيبرلا

 ةعس ايف ثبلو ةنس نوسمح هرمعو ءاَضَقلا قوق هنع هنع ىنعو هللا همحر ىرك

 ابا هبقفلا ,اضقلا دق روكذملا ماعلا ىف هنم رشاعلا سا ةوحن ىو ةنس رد

 هقفوو ىلاعت هللا هددس ديعسلا روشملا ىف ايعم دمحا هيقفلا نب نمحرلا دبع ديز

 . الد. 17. ]عم رمداو ًافصنو نيئنس :030ا1اقأ1 0ةقق 1ع طصق. 1.
 . 815. خل : اهعدمع 0ءمانزو هدي زانفوانف ماحلا,

 . ]ةعادمع 0365 ]16 مق. ( 0عماتأ# احلا.

 جه ني م5١ نرخ . 315. ( : صقانملا نيل .
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 ًاقبرط دجو امو ٍبنب ىف هعم اورحات لصاحلا هللا ءاش 1١ مهف اولعفل ةعاسلا

 موي وهو تكن ىلا هليحر موب ىلا هعم اوشبو ,ايشالا نم ىشب هدارمم ىلا

 مهدإب ىلا اوعجرف ةحتافلا مهل ًارقو 'مهعداوف درفلا بجر نم عباسلا نينئالا

 لاز امو نيعلا لها نم وهو هعم ءاح ىذلا ةيهاكلا عم روتادلا ىاقلا أوليف

 هللا نا مث ًافوخم انام سل ىف 1 تيرم كقاا قألا ا ىلإ ولف ىف: ضعي

 دمع انالومو انيين هاجب ةرافكلا هب هللا ٍمظع ىافشو ىفاع همركو هلضفب ىلاعت

 انآ ف دارك ىبرع انموو تكتل انيجوتف « لو هيلع هللا ىلص

 0 داتا هده ىو تسلا ةلد ايفا اخنو: دوكذملا رهشلا نما رفع قنماثلا

 00 كلا ةالطأ دنلا تيكرو ىل'نذاف نطوملا كلذ لال ىراذل .لوضولا
 هتحيبص ىفو ةلاخلا كلت ىف لوصولا ىلع ةقاطاا مدعل غظما ةيرق ىف دحالا ةليل

 17 ركشلا هلو دجلا هللف 7 مك ىلابع تكدمإو 2 ىراد تلخذاو دلملا تلصو

 ىف دليلا علطف روكّذملا رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا سيمْحا موب ىلا ىرملا ىف وه

 ا0] نك ةقلاسلا ةهدقلا ةداغلا للع.بوكرلا ىف للا فاطاام ىتح لاخلا: سب

 000 ا رحإلو نب الي 27 لعال رسلاب ادب لوتالقكو :نوكلاو ملا

 مهنم ماقتنالل مهلا لوصولا *مارو لز.نا ىت- مهروهظ ءارو هما اوذينو هياع

 (مدابق نم. "رمش دح دئاقلا لزرع مث كلذ ىلا ليبسلا هل ىلاعت هللا رسب اف

 ىف هنجسو اهنم لزعف ضرالا كلذ جارذا ىف هبساحو ءاثع هيلا: ؟هئحتم ضاق

 42 مهداوف.

 - نال 2

 83. 15:8: بوركلا.

 4. 115. طل : ماو.

 د كلل رع

 6. 115. هل : هيلا ةليعع. - 3815. 8 : مهلا ةئيحك.



 ص ذر 1

 كرابملا 'مظعملا."رهشلا انيلع ,لهتساو هنم ًاموي نئبرشع سيلا موي تكن
 نم جرخ مث ٠ نيملاعلا بر هل دملاو نابعشرهش *لامكل نينمثالا ةليل ناضمر

 ماد ىلوالا ىدامح نم ًاموب نيرشعلاو كلاثلا تبسلا ةوحن لب ةكرخل تكشت

 ايف انرختو ضيا اننز ةريزج ىف.مويلا كلذ. ىف انزنو فلاو نيتلوأ

 رشع ىنا سيما موي اهنم انلحتراو شيلا ُتاوح ضعبل ًاراظتنا ًاموي نيرشع
 ام ةكرادمل بس دلب انهحوتو دحالاب 1 دقو ةرخالا ىدامح نم ًاموي

 اوناك نيذلا شيجلل بكتف قراوتلاو شياربلا نم نوفلاحلا اهف *دسفا

 قرمشملا ةهج نم بلبب فورعم عضوم وهو ىمز, هوقتلي نا غاك ةئيدمب

 عبس ىف اهانادوف شوكلا ىسع نب عيار ذئموي مهدئاتو اومعناو اوباحاف

 هنم رفف روكذملا رهشلا نم رششع نماثلا ءاعبرالا ةوحن ايف انلزنو ليحارم
 اويجي لف ةرركتم *ارارم ناءالاب مهل ثعبف رذم رذش اوقرفتو قراوتلاو شياوبلا

 اوعتتماف ذموي دلبلا ىلاو وهو ىسورحلا ديعس نب لالع دْئاقلا مبل ثعب ىتح

 ناك دقو رادغ هنال هتوعد اوسحم ال نا ممل نوثعس نيذلا مه هشبح ضعبو

 غاك * دئاق نا مث لازي الو مهبولق ىف لاز ام قاوعرلا ميهاربا لتق ىلع نزح
 للا عجرف اوفلتخا مث ةئيدملا نم ايم اوجرخ دقو دنلا نم ةقئاط ىف ءاج

 عار دياقلا نا اومعزو نولتَش اياك ع ةنيبلا ةفلاخلاب ىجلاب اوضر امو

 نيذلا مه ةدحاو ةن ىلع امهعم )17١( ناك نمو شوكلا دمم دئاقلا هاخاو

 هذه ىف هيلا مهوقوسي نا نالا نوديريو غاك ىلا لوصولا ىف ءوتكم

 1. 815. هل : ميظعلا.

 2. آمءانطع ل385 1ع مق. ( 0عمانأو ائيلع.

 2. ةقكرا رق < كم

 4. ]هعاتصع لدهق |ءو معق. قة ءا 8 0ءمانثك 5-7

 5. اك. 4 : داقلا.



 دج ِِ

 ااا كلا ثلا لا نب لوطا هل نيتالثلاك لأكتف اريسبب ًاماياَو

 ديري ام نيبو هئيب هئاحبس هللا لوحي كلذ لكو ٍبنب ىلا ةيمو غاك ىلا ةرم

 نينثالا موي غاك ةكرمل تكشت نم جرخ هل هجوتلاو رشلا نم سانلا ىف

 0 ا يرحل ىلإ فلاواىتس ا ءظر ةارجألا .ىئاخخا .نم سداسلا

 عساتلا ماع رك رحل ديع ثلاث ىف ىلبشلا ناوعرلا نب ميهاربا خبشلا

 ودع نم ال قراوتلاو برعلا عيمح بواق هنع رن هنمو:فلالاو نيسماو

 ان دللل] موا ىو مانا ةشمح ةارت زال انلإت"ق ككف هه دص نم الو لوتقملا

 ناك قادتم ربع عياسلا هاو ا  انطواو اع ادرا ى دهون ريغلا نم

 00 دع نماثلا ؟تيسلا ةجشحا هنم انلكراو ةدجاو..ةلل هنق انو :تالحن م

 اون دلب ىلعو كّنباك دلب ىلع انزج هنم نيرشعلا نينثالا ةو ىفو غاكولا
 غاك لها عم انيقتلاو مرب دلب ىلع انلزن هنم نيرشعلاو ىناثلا ءاعبرالا موي ىفو

 الآ دال | انقاو د الر هلو مو ىو: جتا ةرجتغ دنع ىنحلا ةوض

 ”عانلسوو 000 د الرا نينتالا هوت ' فور وحلا ءارو نم

 لمفو لحام عست ىف روكذملا رهشلا نم نيريثعلاو عباسلا ءاثالثلا ةوحضن

 موي نيعجار هنم انلحتراو ةعما ةليل بجر رهش هيف انيلع ىلتساو لعف ام اهف

 دلب ىف تبسلا ةلا نابعش رهش انيلع لهتساو هنم نيرشعلاو سماخلا نينئالا
 0000 اتاوادتم نشاخلا ءابزالا نات نش ااناعؤاو راد لبخ نتع اًضوت

 000101 ىو رقع ناثلا ءاضرالا مون, هنما انلحتراو لمق اهددق لمقو مايا
 000 اا لإ ةعرإ ايف انقاو هم ةريثع نيواسلا دحالا مون ىعد

 1. 115. 8 : ىف 6.

 158-2 : انلصوو.

 3. ل15. لل : رثع ©



 هس "ملال بح

 ىلع ' ان ىغا أم دعب سقت | ىلع نامالا نييلاط هنه نوءربتم مهناو هف اوملس

 لاملا مهلع انمطقو نامالا مهانيطعاف هلضفو ىلاعت هللا دمحم مهنم انملغو موضع

 ةلالس انالوم ةكربب مث همركو ىلاعت هللا لضفغب نيروصنم نيمئاغ نيملاس انمجرو
 يات نيذلا ندملا قراوتلا .الوه نين انعمس دقو قاضت. ها هرصن ىشالا

 الف ةرغلا مهف مار ناف رزنكا بحاص نيبو مهب ىرج ام ربخو مكيلع

 56 ناما مهف ام نونماخ نورادغ مبنال دومبو داع لتق مهولتقا لب * ره وكرت

 اوبتكاف الاو ىلامت هللا ةكرب ىلمف 'مكفناب كلذ ”نوردت متتك نا هجو

 ةامرلا نم هعم ناك نم لكب مدي نا *بنبب "شوكلا ىسيع نب دم دئاقلل

 نال مكم مهرذح اوذخاي اليل ميف هللا مكتكمب ىتح كرس اوشفت ال برعلاو

 موي بتك هبو ًاريصنو ايلو مكلو انل ناكو مكيف هللا كرإب ةعدخ برحلا

 مدخ قزترك ىمرم ىف فلالاو نيسحخاو عباسلا ماع درفلا بحر يىناث تبسلا

 نمحرلا دنع نب دمحا اشابلا ةداعسلا بحاص هللا هرصن ىدمحلا ىلاعلا ماقملا

 . ةلامرلا تيتنا همركو هنيدي للا فلعل قررا

 ماط لاوش نم سداسلا ةمنلا راهن ىلا فعضلاو نهولا كلذ ىف قبو

 ٠ رهشا اي فاز هنن ةبالوالا ىف نكس لزئع فلالاو نيسمخاو نماثلا

 ًاشحفتم ًاشحاف ناكف شدحلا قافنإب ىطانرغلا دمم نب ىحي اشابلا ذئتعاس لوف

 لضفلا ىلوا فو تيبللا لغا ,اقرشلا ءامادلا ىف ًامّلكَتم قلخلل ًاضغص ًاطلسم

 نينس ثالث ةبالولا ف ثكمو رشلاب سانلا نيب ىرغيو ًاطالخ امام ءوسلاب مهلك

 نيض طذيغ ةخنس خرب ذة لنآ خح خنَزثت و5 >

 -ص
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 كال

 ةكلينو ليللاو ةوقلا هج ا نم اةباضإاا ليلا سفن ىلا ريسلا ان. لصو ىتح

 انمار 1 اشلا "نيل نق ذيكأ اككنش ام.اكتسم انم

 اوباحاف ىليفو اكتعدو ”رينه بحاص نم اهبراغم ىلا اهقراشم نم اهبابرال
 ننال ذر اوك عاقل ,ةيطالا تلفن قب ةعتولطملا اوناناو .انتوعو

 لات ل هرقل انالوزلا اهذدح !نييعاز ناللذع :نيغاو 'نينعذط' اني دل اورضيعو

 نم اوءربتو ةعاسلا ةعاسلاف ةمدخلا نم انم *متدرا ام لك اولاقو ةعاطلاو عببلا

 نامالا انم اوبلطف انتعاط ىرعع الا *ةورع لك مهباقر نم اوعلقو انئادعا عيجج

 ىلا انعم اوضهنف قاثيملاو دهعلاب كلذ مهانيطعاف مهدالبو مجهم ىلع

 21 ةكرابلا نقف الف ءاثيراقت ىج هارئا ىق انذخكاو رساقلا ديالا كلذ قال

 "اووف اةترالا تِعص ؛كلسملا نعو طانخلا مس نم قيضا ةقيض ةراف ىف هسفن

 كلذ ىف ؟هيلع وف هعاشاو هلعا هلع تتثتو هعابتاو هباححا هلع قرفت ًادجو

 ذئتيح مهف دقوت امل ةاشم ةافح روصنملا ديوملا انشيح روسنااو دوسالا راغلا

 نيءدبم مهقانعا نيعفار مهقادشا ”نبىغاف ةارجلاو ةدحنلا بضغ نم )١8(

 ىدبا ىف اهئارو ىلا هسفن ىئرف راغلا ىبتنم هب اوهتا ىتح مهيبلاخو مهبايلا

 5 2 ا -ضرالا هيلع قاشو“ هسفن هلع تقاض ها "ىار املف .نيكرشملا

 آو هلل بنات هلاو امي وفعلا _بلط ىف اكدعد تحاصا ىلا كوسرملا كعب

 مهنا هموق انل ثعب مث طققف هحور ىلع نامالا ءانيطعاو هنع انوفعف ةطلسللو

 15 8181 2 : قدادال انليقإ

 2. 115. لل : رباه 1.

 3 05 متدارا.

 هناا 156:2: ةزوعلاب
 5. 355: 4 : ادرفسا.
 0: 248:8 5 ل

 12 نيسعاب,
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 ماج .نيقتتق ف يحج سشبفت

 دسعل مهلا دس

 ىف رحبلا لحاس ىلا ةديعسلا ةلحلاب *انجرخ 'اهورسخو مرك ةهجم سيك ىف
 م,ثكما ىلع عالطالا اهدحا نائيش كلذ ىف انفنإب انجورخ ببسو نفسلا

 ان رفاوحو انلجراو انثاكرب ةفاسلاو دعلا ىف اهتاهنو اهباف ىف مهكاسمو

 مهتدسفمو مهتيدمتل انتدقر لوط نا قمحالا ' ىغلا همهوتي نا ىسع دق ” امل ًاعفد

 نم ناك نييراحلاو نيعاطقلا نم مهريغ نمو مهنم [دالبو انتعاط تلمش ىتلا

 نم لب 54 وغلا مهوتيو معازلا معزي مك صالا سيل الك انزجو *

 ى هلع تنا ىت لك وحسم ةدحاولا ةشطبلا ' شط ىتج اهناثو ةنطلسلا ريص

 اهالخا ال لاملا نم ”رادلا ولخو لاخلا قيض *نيئيشلا نم ناثلا ةدحاو ةظحل

 لوحو تاريغتو لوزنو عولط ايندلل نكلو تاكربلاو تاريخلا نم ىلاعت هللا

 انيهتنا املف ايف ىناجرخا ناثيشلا ناذهو رونتو دقرتو روفتو روغت قازرالاو

 ريكلا هللا ظفحب نفسلا نوطب نم اناقتناو ىلاوعلا ىلا عولطلا عضوم ىلا
 عابتا ىف انعرش باهولا ريدقلا هللا نوعب '"باودلا روهظ ىلع انامحو ىلاعتملا

 ةكآ عطقن ''للب دمح ننالا نيطايش سار رجافلا ملظلا رساخلا دبالا رثا

 ضفخ نم عفر انبذجيو ضرا ىلا ضرا اظفليو ًامازحاو ةمزع دشنو ًاماحاو

 1. 215. 4 : اهورسح.

 2. اا[5. 13 : !ةعانصع 0عمانأف ةبحلاب لان 5([اد'ذ انيسفناب,

 3. 185. ف : انلحرا.

 23 ا 2

 5. 2155. : ىغلا.

 6. .١15 قة : انفعص.

 7. ةقق. 3 : سطم.

 8. 115. 17 : اوممتق,

 9. 315. 4 : را هل اولخو.

 10. 13135. 8 : باودلا .

 11. 115. قف 6386116. - ![5. 8 : لالب.



 تنس ؟م6غ تح

 د انمراا رخل 1 ا ا ل و اربعلا كرو ءاهرالا ةلبل انتنو

 ريش ليصل ؟را 0 اقوا عاب قرضا قزكرك ىعرع اناصوو

 الا ل ل0 ا ا رخل اذه عا ةفلعا موو ةعلا ةللإ بنجر

 نا""ىنىيعاو رفثلا اكللذا فا كراكو ةتمفاع نع" نورختس غاك ةسدم لها

 لاوقالا نم اهيف هتعدوا ام ىحماس ىلامت هللف كلذ ىف باوجلا مهل بتكا

 ءهصنو ةقرخزملا

 نيمرككا راربالا ًاميلست سو هبحو هلاو دم هيبن ىلع هللا ىلصو هلل دمللا

 كراع 0 ركل اتاقلا نيشارلا 'ءانسالا نيرملا 'داجالا نيمظنملا'زابخالا

 كاقاتا فلن وشبلاو نيندقلاو'ىاوكلاو داقلا نم هعم- نم ةقاكو نعرذدلا

 مكلاوحا ةفاك هني حاصاو مكددسو مككاعاو مدحتاو هللا '؟اعر شاضلولا رباسو

 مكيلع ميمع مات مالس مكلاماو ”؟كنمب تارسملاو تاريخلا عيمح ن٠ مكغلبو

 5 هلل ل هاتتك ةنفاوتملا * هللا منو ةيفاعلاو ريا نع هتاكربو هللا ةمحرو

 (1110) وه امسح انرابخاو انلاوحا ةفرعم نم هيلا مةوشن ام نعو “ركشلا هلو

 قزئرك ىمرمت ىف مكليسا م ةح انيلع درو ىذلا ميركلا مكباتك ىف روطسم

 ةقباسلا عنلاو ةرفاولا ةطسابلا ةيفاعلا نم نوتعو ال ناجم ان لكى انكر ذاق

 ةكرحلا ىلع انمزنع امل كلذو ميظعلا لضفلا ىذ ميركلا ىلوملا نم ةرخافلا

 اال اودنفا ناذلا ”رتنشت هلق هلؤسرو هللا ءادعا نيدسفملا ةملظلا ةحان ىلا

 مهاعر. :  .*[2 . مك

 015. ى: مانم»

 115. 11 : هللا

 118 ل. . ركسلا.

 118. (0 : ريثنغئس.
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 همس #0 ل

 انيقتلاو ربنه نيهجوتم اناحترا دغ 'ىفو ةمجلا ةليل اهلع انتبو رك ام ىلع انلزت
 بحاص ةوطس نم افوخ ىربته بوره (11>) ربخي قيرطلا ىف نيديربلاب

 ىدامح رهش نم ىناثلا ةعملا موي نم ىجحضلا تقو رخا انلصوف همعز ىلع ىمالا

 ءاطعاف نامالا بلط ىف ىمالا بحاصل ثعب هدغ ىفو كلانه *انازنف ةرخالا

 عطق ام ىراوتاا قوقشو مادخلا عرزلا ىف لاملا هيلع عطقو رضحو ىناو كلذ

 هدلب لها نيبو هنب تناك ٠١ ةقفاوملاو برهو أضيا فاخ مث ابفد ىف عرسشف

 هاخا مهلع ىلويو هلزمي نا ىمالا باص نم اوبلطو هتعارك ىلع اوممتجاو

 لوزمملا ىلع عطق ام عيمج ىطعاو ميلع هالوف ورك ىسوم ىربذ» نإ فسوب

 تارقبب اومنغو مهلع اورافف نيينالفلا ضع. ىلع كلانه ةيرسساا ثب مث ةدايزلاو

 اناحترا رهشلا نم رشع سماخلا سيما ةيشع ىفو مايا ةرششع كلانه انذخاف
 مهيئاوخو مهريمحو ” ...ثينانف ربنه لهال ةامرلا عاب دقو تكست ىلا نيهجوتم

 قيرطلا كلذ ىف مهلا: ام لجال عرزلا نم ىش ىنداب كاذ ريغو مهتايردصو مهلاهتو

 رحبلا انلصو روكذملا رهشلا نم موي نيرشع ءاثالثلا موي ىفو عوجلا ةقاف نم
 قيرطلا ىف ليلا نم ريثك قب دقو *ىوك ديب ةلباقم ىف انلزنو ٌرشآ هلي. ىلع

 مهئاناو مهتعتما ضعب سانلا رو مهلجرا ىلع الا رحبلا مهبابرا لصر امو زجعل
 ىداسلا نيمثالا موب ىفو ىرك كبك ايل لاش فئموب هه اكن لا 00 4|

 باها ىضمو براقلا ىف مالا بحاص عم اناخدو انلحنرا هنم نيرشعلاو

 انطق دغ ىفو بي دلب بره, عطقملا دنع ”ءانالثلا لإ اننبو رحبلا لحاسب ليخلا

 1. 5[3. 4 : ىف 1.
 8 31 رثغ : الرتف.

 57 3 م : موسما 23 ,

 6. ةقكع. © : ىرك.

 5. ال را : اغا.
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 تقو ىف اوناس دمح[ دإب ىلع انزْخ برحلا ءاقلل انبهات ام دعب ريسلا ىف انددخغ

 نا دق وهو ناد لمح راغ ىف لخد هانسراق املف بورهلا لاح ىف وهو ىحضلا

 الأ هسحن ال 55 علط اذا ”ناسنالا نا ىتح ةعفرلاو لالتعالا ىف ىوصقلا ةياغ

 ثعب ةوحن دغ ىفو سيلا ةليل كلانه انسيو لاوزلا دنع مهم ىف انلزتف ًاريغص ًاريط

 ىفو تبسلا ةليلو ةعملا ةليل هرئثا ىف ”اونابو راغلا كلت ىف اووف هرئا ىف ةيرسلا
 اطل ا 1 ا ىو دل هكا ياش امو انيلا اونيز نهظلا انني دع

 ليج دنع انلزن ىلوالا ىدامح نم نيرشعلاو نماثلا لاوزلا دعب ءانالثلا موب ىفو

 اا ادن ضب فادح ةكنت ىف نمعلا تنفك مويلا اذه قو اكعد

 دمع نب دمع ىضاقلا ىلا مالا عفر فوسكلا ةالصل سانلا عاّتجا مدع ىار

 0١ 1 شب سدحو ةلن هيف اب لاطاو. مزكيمت الب اهنا 'ةءاحاق هلا هم رك

 للا برعالا ناي كالا ذه ىلا نك ءدحاوب هيل ىق كش قرهظ.لا انا

 اوردي ملو هنم سالا شوشتف اهلك دلبلا رايد مع دق فيثك مظع ناخد لثم

 ا) 01 كراقل ار يس خل زيستلاو نفسلا ىف اودضاون ثدحا قااذم
 ني دحاسإلا 2 ام ديب ليبلاغا + الشإ نا اق اف ًاعرح . نوكي الا نا مهتم

 0000 دا اللا نيكولا سما قلع اورام ةيرش شالا نحاس

 ذوي لصف نيَخ لج نيهجوتم انحزا دغ ىفو ءاعبرالا ةلل انيلا اوعحرو

 000 د رلط قاف الو لكد نا دحا ند ملو خبطملا نوعام عيمجمب ريعب

 ل ةللإ كلانه انسو د ةيرق دنع ىحذلا تقو ءاملا ىلع انلزنف

 0000 20 | قو المرا دع قو ئركخألا ةداخ رهش اب لهساو

 . 3155. ل ءا 8 : اذه, هب اذهد 06 : غلب دق.
 . 3155. 4 ا 8 هدمءأاع24 : ناسنالا نا تح.

 < 1 لا < ١ كان

 ريح نز محو مح . 115. ل : ةيلط.
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 مهلبط سح تعمس حسدملا ةالص نه دوجسلا لاح ىف اناو رجفلا عولط دعب

 عم انيقتلا ىلاق نءف سمشلا عولط دعب اناحترا مث هب هتربخاف ةلبقلا ةهج نم

 امو مهلاومإب مهنم نييتالفلا بورهو مهتمالس ربخم 'اونا نيذلا انباحا ليساسم

 ضب *ةلباقم ىف اناز“ ىحضلا تقو رخا ىفو مهسفنإب انيقتلا مث ًاثبش مهن اوباص
 اناحنرا دغ ىفو دحالا ليل كلانه اننبو ممارحا ىف للا لها نيك رسثملا ةيرق

 روضحلا ىف ةنامالا بلطي ىمالا بحاص ىلا ديرب يراذ ”ىكاكتعد خا عم انيقتلاو

 ىف (0+1) ِبْيذ كنب ام ىلع انلزن ام دمب ربخلاب هيلا عجرف اهإيأ ءاطعاف هيدل

 ملف روكذملا كاكتعد ءاج ةيشعلا ىفو نينثالا ةليل كلانه اعيوني “للم ةلب اقم

 ىربنه هحاصلو هسفنل نامالا ىف دهعلا ذخاو هسار ىلع بارتلا عفرف اعدو

 نع هلاف اهدبو امهلهاو "امهسفنا ىف اورك ىسوم ىربته نبا ىدابلا

 اتي عازكآلا ةياغ* مالا بحاس همركآو خب تزعزع كاف دؤكذلا
 دمح نراحلا ىلط ىف انئارو ىلا نيعجار انلحترا دغ ىفو ,اثالثلا ةلل كلانه

 ةكم "لج ةلباققم ىف رهظلا تقو نيك رشملا ةيرق ضعب ةلباقم ىف انازنو للب

 يل كلان ايو روكذملا ىربنح انراج هتيشع ىفو ىلن:لبج نم نيل هل
 نمف انلحترا دغ ىفو روكذملا للب دمح سما ىف سوسجلا ثعب دقو ءاعبرالا

 روكذملا ىكاكتعد انعمو "انه برب هنأو هناكمب انربخاف سوسجلا عم انيقلت ليلق

 1. الآف. هذ : وت.

 2. 1دءعدمع لقصق 16 مق. © 0ءمانتق : ًائيش.

 3. )12. © : ىك مكنعد ذك ءا ماانق أ.

 4. .١15 (( ةزواتاع : نوب.

 5. 115. ف : امهسغنا.

 6. .[١ 6 : زعا هللاو اذكب مادنق 1 هرمعأ !ه5 مصداق ةانأئدصأع لانذنانذ لبح 11

 عوض ماق عع مق ةكلا

 7. 115. 8 : انهم 6.



 ا دب

 اللا نم زالت اكياس 0 اة ارو ةيلللا كلت ف .اًوناك نيذلا ىدومعلا

 نسدانسلا جركل راب 1 را 319 ليدل قادفاو رجلا ةهج انيجنوتف داوزالاو

 نم نيتك فات كالا ركبقا زرقا كفو دنع ىاث لج انسو: هنم رشع

 هيلع رده مل ن*و مهجورس موس وؤر ىلع مارا دفرو قيررطلا ىف ليلا

 حتا هسا اللا كلي يول لجل كوول ناك ىذذلا اللا نع انلزتو هكر

 ةونلا عطقف مهنع ريخلاب ىاذ مهلع ريغي ىكل تاهجلا كلت ىف ناك نم ىلع

 داعيملل انلحترا ةعّملا ةحيبص ىفو 'ءاملا كلذ ىلع انسبو ةمجلا هلي مهلا اوضهنو

 اوضمو مهلع نيذلا مه قداصلا دبع دئاقلاو جالا اكس اةيرنلا نيو انك

 تاما يلا لوا امام نكدلو :اهلحاد" "ىف اند قوس "لجل :ءاوو

 شطعلا نم كالهلا الا فاخت ال انيّمو هريغ كلانه امو نسب دق هائيفلا انل

 نك اذا ىلاعت: هللا تا" ىلع نيسلا .كاح ىف مهو عمسو هنوباتغي ةامرلا لخدو

 ةباغلا ىف اولخدو اوبره ممنوقوسي نيذلا سانلاو ةلئاقلا تقو ىف ةايشلاب

 مهقاسف ذئتعاس سمشلا ةيمح عم اهفثكت لحال اهلخدب نا دحا ردَقب الو

 ءام نم ”ةياضب نحن اذا طونقلاو سايلا لاح ىف رهظلا تقو ىلا انعم مادخلا

 00 15 اجاوزا توافر هلع اانؤق ةنطلؤنا لام وا ةغو ا احا

 000 دال نئاثلا حانرا اهددسبو كما دلبا * عرقا لجل كوخ ا "ام دعب

 00 و07 ناذلاا ىقلا لعاب .اوقناوف ضرآلا لع اوعلاظمل الجر نرشع

 ةامرلا رابخ نء ًادحاو اولنقو رقبلا نم ًاليلق مهنم اوباصو مهعم اولئاقتف لابحلا

 ىلا ةيرسلا كلل 0000 ل دحر ىف نزهاو راما قع اشنأو هناضح اولتقو

 115. 13 : تايجلا كلذ ىل.
 97 376: © : ةبابظ.
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 نفدو ريكلا عماجلا ىف رهظلا ةالص دمب هيلع ىلصو ىنسحلا جالا فيرسشلا

 قون اهرخاوا ىفو ٠ هتكريب نرادلا ىف انو ىللامت هللا همحر اهراقم يف

 ىف هتلح ىف نرشغم ناطلس ئراتلا بنسوا نب 'رذنكا نمحرلا دبع خسشلا

 ٍبرغملا نبي سيما لبا ىفو ٠ ”تشمرو نب ركب وبا هطبس هفلخف ءاملا سار
 انابلا فون فاالاو نيسمخلا و عباسلا ماع مناف مارحلا مرحلا نم ةعساتلا ءاشعلاو

 ىلاعت هللا همحر ايف نفدو نضن دمم دجسم دنع سيلا ةوحض هيلع ىلصو دمحا

 ديج اغابلا اولوف دئتعاس شيحلا قفتا هنفد نم عوجرلا دمبو هنمب هنع ىنعو

 هل الو ةيالولل لها سيل دلا سيخم دعسلا سيحن ناك ىنويحلا نمحرلا دبع نب
 لخدف لمف الو لوق هل ال يو ءارزولل يمالا ضوفو لصف الو لصا ايف

 هدعب ىلو نم عي نال موب لك ”دادزب وهو ريك دايف مهتطلس ىف كلذب

 *ةلغ نم ىنت ال هءام نا ىار املو نومجار هيلا اباو هه انا ريس ريسلا لاذ

 ىمرت تقو ىف زوافملا ف شيملا نم ةليلق ةقئاطب هسفن ىر ةلسب عجرت ال هولدو

 ديرب ال هنا سائلا نظ ىت- ًارسغ مهو هب رطاخف رانلا نم ررسشب ايف ىوهلا

 تبسلا موي نم رهظلا ةالص دعب تكتت نم جرخف . ًاوبتو ًاكاله الا مهب

 مرك ةهج ًادصاق روكذملا ماعلا كلذ ىف ىلوالا ىدامح نم عبارلا (114)

 روكذملا رهشلا نم نماتلا ءامبرالا موب ىفو "وب دلب برقب نيذئالا موي رحبلا عطقو

 لها نم هضبق شادوا نم يش ىوس باردلا نم بكآيم الب كلانه 'انلمحن
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 نءانلا سيما ةليل ىلا ايف نوءسي اولازي ملو ةئسام ةونغ ىف اوناك نيح نم كلذ

 روهش دحا )+١1( ديعلا موب تسلا ةو# ىلا هيلع او.اق ناضمر نم نيرمثعلاو

 لصف نايبملتلا قا ديغ نب لع فال |ني ددخإ امال اولوو ءوملكخي روكذللا ماعلا

 40 لاف ناب نب دع اهالا ةكم امان آلا تحاص اوهو دسلا اذه

 'داوفملا ىف قكرتا تس نايل قمن ازيك كلخ و ريشا ةينامتو. ماوعا ةثالث

 ثدح بيش دلب ىلا اهم لحر مث رب ىلا مك نم ىلجا مث ةامرلا اهارتشاف

 تكشت ىلا عجر مث *ةليغ هولتقي اليل ةنسام لها نم هيلع ًافوخ ةبصقلا تناك

 ىحي امابلا لوزءملا بلاط ثيحب دج نب دححا اشابلا ةيالو ىف باسحلا ميرا

 00 لا لل ذب الون تاييطانا ةلاط اذا ههنرت لما لاقفا نانيللإ

 ىلا تكشت ىف قف ئَس وعش مو الاس جرذف بسوحو رضحف باسحلال

  لالاو نيتسلاو ىلطتلا ماهر يوينلا .عيبرلا وورش با ةيعع ديت قول نا
 نبا لصالا بيط ءايحو محو ءاخسو دوج اذ ناكف دمحا اشانلا اماو

 ةثالث الا ماقملا كلذ ىف ثكي ملو لمفلا حيلم لوقلا حيحص لضفلا ىف هيبا

 ىذ عباس تبسلا ةليا ”كدعم ىف رحبلا عقو همايا ىفو « مايا ةيناثو رهشا

 موي ىفو ٠ مايأ ةعبس كنب رييز ىف رخا: ام دعب ريجد نم نولخب عبرال 'ةدعقلا

 ”الا ب سياسلا هامل لكلا ءارطلة جلا ىذ نم .نساخ لاوزلا دنع تسلا

 ااا ل للا قوش طا بقل هلكر و تقولا يبس ؛قول' فلالاو

 4.115. 84 : روهشملا

 2 ةهعب لل: ناك

 3. 115. خل : ةيلع

 4. 115. ة : هوعش.

 5: 1 رع 2 كانت

 : 168 مماق : نولخ عبرال ةدعقلا ىذ 301111 0. 115. 8
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 لضو هتلسفف انس فب ىف يج ردلا ريدس جاحلا نب مامالا انوخا ىنون فلالاو

 عيبرلا نم سداسلا نينالا موب ىفو ٠ هنمب هنع ىنعو هللا همحر ةوخن هيلع

 عاجلا رباقم ىف نفدو بناكلا ىلع نب نسحلا ديس انبحمو انوخا ىفون يوبنلا
 دنع ىن> ىلا لوسرم نائثع نب دم نب دم اشابلا ثعب ذئموي ىفو ٠ ريكلا

 ةيهاكلاو رارحلا هللا دبع ةيهاكلاو حور دمع ةيهاكلاو رمش نب دمحم دئاقلا

 ناهد نب دما ةيهاكلاو َيساملا مماقلب نب دمحا ةيهاكلاو دمحا نب دوم

 مهلا لوسرملا لصوف ذئموب انيب ىف اناو تكشت ىف هللا 5 مه ماو ىجحاحلا

 لوسرملا ىنلصوو دحالا موي كلذ ىف ىلا اويّتَكَف ةدالولا عباس تبسلا موب

 قيرطلا ىف اتيو نينثالا موي هدغ ىف انس نم تجرخف رصعلا تقو باتكلاو

 0[ قمزكل أ انيقدو ناشي والا وضم تيل قش الل نس لجال نذل

 رهشلا نم نيريشملاو ثلاثلا سينا موب نم رهظلا ٌءالص دنع اشانلا لوسىعؤ

 قدر سيف انلصوو سما ةليآ كو دلب ىف ىناثلا عيب رلا رهش الع لبتيلا

 هنم ةسماخلا نيثثالا ةلل تكشت ةئيدم تعلطو ناصحلا ىلِ ف رصف دحالا راهن

 وفعلا ىلاعت هللا لاسن ًابتاكى نيترو ىنءركأو ى بحرف ةليللا كلت هعم تيقتلاو

 ريدق ىث لك ىلع وهو ةرخالاو انندلاو نيدلا ىف ةنوعملاو ةمالسلاو ةففاعلاو

 دم نبا دوواد ايكسا در بحر نم سواسلا تسلا موب ىفو : ريدج ةباخالابو

 ىلا بنارلا 'ليسارم عم تكبنت نم جرخ هدلب ىف هموق ىلع هماقم ىف جا كرس
 هراد ىلا مهدنع نم ةلح هعم ريست نا مهل بتكو هنم رشاعلا ءاعبرالا موي * غاك

 اودتباو ةامرلا نم ريثكب هلزع رييدت ىف هناوخا ذخا دقو . سما اك هعم اوراسف

 1. 362. 8 : ىمارفل.

 2 9. اكد. 4 : قرترك

 .١ 3285. 4 : لسماع

 4 ١7 را م عاع.



 كك ااا

 رمش ميهاربا نب دمع ةيهاكلا جمب مهيماو ًاريسي ًامايأو 'نيتنس ايف ثكمو

 هن بو مالا كلذ مهغلب روكذملا مرا ”ةيغ ءاثالثلا موي ىف كلذو ميلا

 نينثالا موي ىنح ةنيدم لصوو عجرف ةدايقلا كلت هالوف روكذملا دم ةيهاكلا

 ةنسام كندنف ةنما دمح نا مث ةدالولا عباس يوبنلا عيبرلا نم ًاءوي رسشع ةيئام

 ناثع نب دمع اشابلا نيبو هنيب اوحلصي نا مهتمرح ىف لخدو ىنح لهال ٍبتك
 هيلا ناي نا طرشب اهلبقو ةمرخلا كلت زاجا هنا مهل بتكو كلذب هل اوبتكف

 دحالا ةيشع ىفو مهلوس رص ةبعص كلذ مالعإب هيلا هوئعبو هوخاو هتدلاوو هيضاق

 تا ىضاقلا نا ريخاو هدنع نم لوسرملا عجر ىلوالا ىدامح نم نماثلا

 © قر ذلاو ناآثا دحالا ون ىو ناتالا امه نكي الق ءوحاَو هتدلاو اماَو

 اميف (119) ىهاوكلا عم دئاقلا راد ىف ىنح ىضاقو وه عمتجاف ىضاقلا ءاج

 ةرخالا ىدامح نم عباسلا نينئالا موي ىفو حاصلا هيلع عقو امت اشابلل نوبتكي

 اشايلا مهلبقف ىتح ىضاق ىدهاش عم تكنت ىلا ىج نه ةئسام ىضاق جرخ

 نابعش نم ًاموب نيرشعلاو ىداملا سيلا موي ىفو عجسرف هزاجاو حلصلا لبقو

 نم دحاو ةئسام ىلا عجر هنم نيرمشعلاو نماثلا سيلا موي ىفو ىنتج لصو

 فسوي فيرشلا قوت لاوش ةليل رخا ءاثالثلا ةليل ىفو ء حلصلا متف نزخلا لها

 ةليل ىفو « نيما نيرادلا ىف هب انعفنو ىلاعت هللا همحر ىنح ”ىف راوزملا نب ىلع نب
 فلاآلاو نيسملاو نسضاخلا' مءاعإإ لمكملا مارخلا ةحبحلا ىذ نم ةرشاعلا دحالا

 الا للا د رادلع لجو ائيا دنا ف تنك نيمالا فقع انوخا قوت

 نيسمحاو سداسلا ماعال حتافلا مارا مرحلا نم نماثلا تبسلا ةمللا ىفو هل رفغو

 4 1162 4 نوع

 9. 115. 4 : مَع.

 1 ىحتت



 دي ااا دج

 ىلا ًابجوت. هلم تحرخف رفسا ىناش نم 'حلصا مايأ ةغيرا هيف ترخاتساو
 سماخلا مامال متافلا مارخلا مرحلا رهش ائيلع لبتسا ,انالثلا ةليل ىفو ربلاب ىتج
 : .اةالثلا مون اهدغ ىف رهظلا ءالص دببو * هللا انو كلب ىف فلالا دعب نيسقعاو

 انامش عمجو اييلع هللا ةمحر ذثتعاس هيف اه”ربقاو نئوف كلب ىف بنيز ىتسبا تيفو

 ٠ ةمركو هني باقع الو باسح الب ىلعالا ؛سؤدرفلاو ةمايقلا ىف اهبلمشو

 بر هلل دتلاو ةفاعو ةمالس امس دب اناضو هن. سدالا دحالا ةلل ىفو

 نلطل ربلاب ىنح ىلا تجرخ هئم نيرشملاو نناثلا ,ائالثلا ةحبسص ىفو : نإملاعملا

 هثف مون رخا ىالثلا ةحيسص ىفو رهظلا تقو .هئاسوف لايغلا لع براقلا

 لثساو كلذك رهظلا تقو هتلصوف ًاضيا ربلإب انسب ىلا اعجاز ىبح نم تحرش
 نب دمم انوخا ىفوت هنم عبارلا تبسلا راهن ىفو ءاعبرالاب نيلعا رفص اسئيلع
 ىنَح ىلا ت>رخ هنم عسانلا سيلا ةليا ىفو . يركتولا تمن راتخلا خيبشلا

 نيملاعلا بر هللا دمحاو هنم رشاعلا ةعما ةليا هيف انلخدف لايعلا غ٠ رخبلاب

 ىلا اوراح رافكلا كئلوا نا ربخلا .انيام "ىنيع ىلا ىشملا,للبق انبب ىف تنك

 دجسملا ريغ ًارجح ًارخح هوبرخف هريغو ى نس ًاميج اهلها برهف لبش
 كلذ دسب مث نيملاظلا موقلا نم اناجت ىذلا هلل دملاو ايف تنكس ىتلا رادلاو

 . ريكاو ىكدفل هلثم اولعف

 لغاو تك ىلا ةد-ام ةوغ نم نابع دقه ني دم اغالا عجز ام دعبو

 مهتدايق نم فسوي نب دمحا اشابلا نب هللا دبع دئاقلا لزرع ىتح ىلا ىتح

 1 ؛ خه. 2 : م 13101,

 2. 315. هل : هلل انو.

 3. الاف. 8 : اهو دماق ءانالثلا مو ممقضع16

 4. 218. 4 : سيدارغلا. - 815. 83 : سودزف.

 5. ا]مءعدصع لقهصق !ن صدق. ( لعمنأ5 : ىح ىلا نانا مممءغلع.
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 تاز'و لذ دلب تادو سيما موي ىحذلا تو ىفو هيف انثبف هبرش, ةيرق ىف

 نع اندمعو قيرطلا الشو ذئتءاسس انزعو نرف ىلع املس ىّتح ًاللق ةف

 رصصملا لبي ىلإ نإ ةلسروب كاجقلا كثاَذ' ىلإ. رحسلا ناك هدا َلَوُر قيرط

 دلب ىلع تزج ىحضلا تقو ىفو اهتحيبص هنم تحرخو ةعمجلا ةليا هيف تبو
 تيلصو مق كلب تلضو نهظلا ثقو ىفؤ السه كلب ىلع مث ىو دلب ىلع مث كداف

 تسلا هليل هيف تي, هدف نإ تابعو ىسفلا ليضا دتعو رضعلاو ريظلا هف

 نك لإ ىعرملا هيف تلصوو هتيحبمم هنن تحرخو دمع ى كدف ' انيحاص دنع

 تبسلا ةيشع ةتلصؤو لبش ىلا رخبلا تءطق مث ًاللق هيف ترخاتساو ةومض

 نيملاعلا بر هلل دمحاو ةيفاعب ىلايعو ىلها تدحوف ةيئامب ناضمر نم سماخلا

 تيشم هنم رشثع عبارلا ءاعبرالا موي ىفو سيما ةلا هف لاوش ىلع لهتسا مث

 ةؤحتن رخا ةتاصوف ىكنسا رحتلا ضان لغاوشو ةعاللا ضع ىف دقتق داب ىلا

 رحبلا ىطاش ىلع وهو ةئيدم دلب ىلع تزجو تعجر مث ًاليلق هيف كرخاتسات
 اذ ندا كين و فذ لبق انا يحير ةيمع قر ادع هني يرق اها هل

 ذاز لاوزلا دنع فلالاو نيسنلاو عبارلا ماعلل لقكحلا مارملا ةخملا ىذ نم

 هلعج بيطلا دم هتيمس رتنعس ركب ىنا هيقفلا تنب ةميلح ىتحوز نم نبا انل
 اوفاخو ىك كدقو ىك نس ىلع اوماق ربنب رافك نا مث ٠ اكرابم ًانوميم هلل

 هتوقب ةئتفلا كالت ران افطا ىملاعت هللا نا مث اسمبلاتق ىلع اومزع ىّتح اميلع

 0 ةنسدم ىلا عوجرلا قع وعل ةيلكلاب نير انو تنكم نب: ةتردقو

 تجرخ رهظلا ةالص دعب هنم نيرشعلاو ثلاثلا )١1١( نينشالا موب ىفو ىللايعب

 نك داب رحب انعطق بورغلا دعبو هنوع نحو ىلاعت هللا لضفن لبش نم

 1. 318. 8 : ابحاص.
 2. 115. 8 : اه تما رخلا مهموم



 سس 0# # د

 للا ةمحر دأ ىضاقلا هيقفلا مع نبا وهو ركب ىلا نب ىَم هيقفلا ميف ثامو
 هتطلس ىف 71 عجرف هولتقو هوقحلف روكذملا ةمطاف دمح برهو امهلع

 دحالا ةلل ىفو ٠ نيرهش ةنطلسلا ىف لوتقملا ثباو كلذ ىف هل عزانم الب

 ىفو ًاضيا ربلإب لك ىلا امحار ىنج نم تجرخ نابعش نم نيرشعلاو ىداحلا

 ةجاحلا ضعب ,اضقل ىلال عبس هيف ترخاتاو انبب تلصو دحالا اذه ةيشع

 تلصو ةلثاقلا تقو ىفو انسب ن٠ ت>رخ هنم نيرشعلاو نماثلا دحالا ةركب ىفو

 تجرخ هتحيبص ىفو نينثالا ةلل هدنع تبو نغ-رلا دبع عاش لك دنع .' ىنك دي

 ضرا نيب لصف وهو ماتمن دلب مث ىحضلا تقو اَنناو دلب ىلع تزجو هنم

 مث (10) كلملا ىف لبق *امنيب كرتشم وهو ىلبش ناطلسو نرو ناطلس
 مهوامسا دلي ةثالث ةيحانلا كلت ىفو هكلمب درفناف ليش ناطلش هيلع بلغت

 دنعو اننمك دلب تلصو ىحضلا تقو رخا ىفو ”ماناتو ماتو م[ مين ةبداقتم
 ةيشملا ىفو *انيب دلب تلصو رصعلا تقو ىفو 5 دلب تلصو لاوزلا

 ةوحن قو ناضمر رهش ايف لبتساف ءاثالثلا تبو "ىلش_ناطلس دب تلو

 شا نيب لصف اوهو هئاقلا تقو كنت دلي .تلسوو هدب نس كلا

 تجحرخ اهتحيبص ىفو ءاعبرالا ةليل هيف تبو برغملا ةه> نه ىك ىمكو ىك ىليش
 مرتان دلب مش 3ك ىمك ناطلس دب وهو نتان ىلع انز>- ىحضلا تقو ىفو هنم

 د 0 هف قوسلا 50 نوف“ كلب :تلضؤو ةلئاقلا دا

 ىاسعلا الع تيرغو هلا اوت هب لع ارب نمعلا ليسا كلغو هن 0

 .4 مما هع 0
 م3

 2. اللد. ف : امه ةلرعكمب 21+. 1) . امهب كرتشم.

 .١ ا[5. 1) : مايو

3 3 7 4 



 مدل اعالالا -

 اذلونوطرا ب نا 0 اهي اهانا[ قاسلا ل. هل تكا نآ .ىناسماف

 تسلا لمع ىف ديوفلل نخر الع 0 م متاو ل لتعم نكن

 ىل قدا لاذ 1 ل اللا وسلا اف نانا تك نس تنذاتساو

 ّتبو ذئموي نمك رحب تءطقف ربلاب هنم ثلاثلا نينئالا موي لبش نم تجرخف
 ةلابلا قرا كرر )دير ان اهتامرحلا تييرخلا ككيحا قو "هااثاا دي يف
 ب هيفا ترداتساف تلزف كامل ىف كلحد اهقيكو .تراقو :باحلا تءلط

 اهي يلرألا/ هيلا قا كو الوز تلعو رولا تقوى تيعروعو .تطقتا

 راب“ ىو رفا لاق ةاييقطا لاق جف تبنت ادقإلا قو: نزف كوز *هسيئر

 قو ةعطانةللا هنا تبو ى ىكل وغَو نتوف نا حلخو ةلئاقلا ب تقاو وانخلا

 اذ كل تلوح دلل ةالس دهب وى نعل وهو"كذت داب “تلسو اتوخ
 "ترج مث ًاليلق هيف تحرتساو ىك ىلش دلب تلصو تبسلا ةوحن ىفو انمرُف داب

 3 دإب وه 0 ع ا تباذحإلا ةلبل ىفو 8-1 تلصو رهظلا تقو ىفو

 نجلاو ءاهبرالاو ءانالثلاو نينثالا هيف تبو انس تلضو دخالا ةوحن ىفو
 0 دل خا ندو قفا + دن ىلإ ةجاوح ئعذلا كرافلا داظتنال

 براقلا ىف ىنح ىلا انيب نم تجرخ روكذملا رهشلا نم رشع ةعبارلا ةعمجا ةلي
 ريخب ىلها عيمج تكرداو هنوع نسحو هللا دمحم ىج تلخد اهرهظ ىفو

 كندف قتلا هتفرشع نساخلا تشلا موي ىقاوا :نيملاعلا ٍبْر هلل دنعاو ةبفاعو

 01| ند اركو ةفطاف ولا نم ةثالث اواتفن لاتقل هما د سشيجو ةمطاف دمح

 . آةعاتاتع ل355 16 طمع. (( 0عماتا5 : ةئم,

 815 ك.شد رع

 . 1ةعانسع 03م5 1م صمغ. ( لعمانتل5 : ةيسر

 . 115. هل : هللاقلا.

 15 ا ربح نإ لل عض مك رص



 ل ا

 بلط نيذلا لاحرلا ثعبف روب ىف ذثموي هتلحمو ةكرلا هذه عم لك لا عابنا

 اغابلا نب دمحا ةيهاكلاو دمع ايكسا مهلع لمط مهب مهدمي نا ىهاوكلا هنم

 نه رشغ عباسلا ةعجلا موي نرك ىف انيلا اولصوف يتاسملتلا هللا دبع نب ىلغ
 سوسذع عضومب هنم رشع ةمساتلا دحالا ةليل ربخلا مهانا مث ؛ روكذملا رهشلا

 ًاسنم ًايسن ناكف ةئما دم ىك كدف ركذ ىذلا حلضلا اماو ةنما دمح هيف ىذلا

 اوضمن د>الا كلذ ةحبص ىفو .٠ ةنسام ناطلس لع> ةمطاف دمح دجو ثح

 دلب ىف 'مهراظتناب انباحصا انيعاو لك ىلا نيمجار ذئتعاس انبزاؤق انكرو هيلا

 نيرشعلاو ىداحلا ,اثالثلا ةيشغ هالصوو انيضمو اوضف كلانغ *انوتاي ىت> غاز

 ال اودب هند نيريشعلاو سماخلا تب تيببلا ةيعج فو ٠ مملا,ةعيرا هيف اني ل١

 مهرظتننو *هدإب لخاس ىف ىذلا نس راد ىغو ' نسل رول ىلا ىضملاب

 انءجرق هيلا لييسلا نع دص دق رطملاو بولطملا سما ريبدت ىف مهناو كلانغ

 تازنف روكذملا رهشلا نم ىتب مويل رصعلا ةالص دعب ”ءاعبرالا موي انلصوو

 مّمالسإ هلها تربخاو سمشلا ليصا دنع هتفلبو لبش ىلا تملطو ةبام

 نا دحا ردّ ملو حرفلا ةياغ اوحرفف ايكساو اشابلا هب مهلماع ىذلا ريخلابو

 رهشلا مق ٠ مث نيطالسلا مبكردا ىتح طقف *ىدحو انا الا هداه لع

 ةئما دح اودجحم مو اوعجر وزغلا نا مث ةعلاب ٌةرخالا ىدامح لاا

 مث اهدلب ىك كدفو ىك نس لصو هنم رشع ىداحلا نينئالا موب ىفو ناك اما
 كاف ضراو َُك ضدرا نيب لصف وهو ىدنس (55) ىف ضرا ىف هنأ ائعمس

 1. 313. 4 : مهراطتنب. - 318. 8 : مهراطتن انامحا.
 2. اللد. ل :اوتب تح.

 1 1 نس رو.

 ؛. 815. 13 : دل,

 5. ةقه. 18 : عبرالا .

 0. ة15١. ف : ىدحو, - الآف. 8 : دحو.



 قي 8-3

 انه انلصو ثيح مهيلع مودقلا نه دب الو لا ءاشن نا ساب ال اولاقف متحرك ما

 مهفايض ممل ثعس ىتح ' كنلك رحب ءارو دنع راظتنالاب مهسغاو مهمعم عداوتف

 متلصو ىتم ةحيبصنلا هجو ىلع مهل تقف ريسملا ىف اوعرشف اهثعيف تارقبلا نم

 اونوكت ىكل هنيبو مكتيب ىرج ام عيمجم مهورب نا دب ال ايكساو اشابلا
 رشع ثلاثلا نينثالا موب ىفو « ةدعبصنلا كلت اولقف ةغاظلا ىف نيقداصلا نم

 ليعانتسا تن مع هنموي ايف: انلخ نك ىبا اتسو نوكذلا نيعلا نم
 ةمطاف دمح كندقفو رمش دمحم ةيهاكلاو )٠5١( حور نب دمحم ةيفاكلاو

 روك ة ملأ ةفا هقع نودصُق ؤزغلا ىف تكشت لقا نم نيلوزعملا ىقاوكلاو

 ى كدف ذئتعاس مهلع صقف ةياهنو ةياغ مهومظعو مهومركأو مهب او>رفف
 ةكرب ىلع مهل لاقف دصقن هايا هل اولاقف مهشيرط ىف هنيبو مهنيب ىرج ام عيمج

 دع ةهاكلا بّسكف *”نوغتشو نودبرت ام ىلع مكعم نحنو هنوع نسحو هللا

 ياو 3 مهيلا لك لها لوصو ربخي ذئتعاس ىهاوكلا عيجو حود نب

 لاجرلا ىف مهل ديزي نا هنم اوبلطو هب اوءاج ىذلا لاخلا ىلع مميجمب او-رف

 اهو اشابلل مل تاتكلا كلذ تشك ىذلا انا لجرلا لها صرتكا نوك. ناز

 امهل اشكو كلانه امهل مهاثعب ايكسالو هل ليخلا نه ى كدفو ى نس هب انا

 ناتي ةنءا دمح ىئاطلا قوحل ىف دارملا مت ىتم امهنأو ءاعدلاو مالسلاب ًاباتك

 اذه ىف تح ام اشابال هيف تلقو *ىناتك انا تبتكو مههوجو ةيؤرل امها

 لجال ةعاسلا هذه ىف هيلا ليبسلا دحا محو هيلع مالسلاو هترايزا الا قيرطلا

 + دهم نر دوا 8 كيج

 9. 218. 4 : نوغب.
 3 115 م4 - مذا

 هي 11. م د اك
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 كلذ ةحيص ىف ةئسام لها ىلع اشايللا شيج ىللاعت هللا رصنف لانقلاب اوداع

 ًامظع ًالنق مهولتقو ىلاعت هللا نذإب مهومزهو رهشلا نم رسشع عبارلا نينثالا
 هيلا ىتايل نامالا بلط ىف دمع اشابلا ىلا ميهاربا كندنف نب ةمطاف دمح ثعب مث

 يدب, نيب ضيف كندنف هلمجو مهلا ءاخغل كلذ ىف هل نذاف هتعاط ىف لخديو

 اوبرهف مهلع اوحاطف هتلح ىف ةءاف مهلصوف ةنما دمح ناك امنيا ىلا ًايناث شيلا

 شيلا منغو 'اناتغا اوتعو ردم رذش اوقرغو .مرايدو مهلاوما اوكرتو

 ام نوضبقب رين راك لعجو مهلايع نم بلط ام ةمطاف دم اودرو مهلاوما

 مهروج ةرثك نم مهل ىلاعت هللا نم ًاماقتنا مهلاوءاو مهلابع نم مهوحن هجوت

 نم اول 1 ناكمو ةهج لك نم ضرالا ىف مهداسفاو مَايغطو مهدركو

 موي ىفو ٠ ًاناودعو ًاملظ مهلاوءا اوذخاو نيكاسملاو .ارقفلاو ىلاعت هللا لها

 دلب نم دمع ى كدفو *ناثع ى نس عفد ىلوالا ىدامح نم عباسلا ,اثالثلا

 مهتدعومل دافو ايكساو دم اغابلا ةرايزل نيبهاذ ًاراغص ًابراوق رششع ةثالث ىف ركأ
 روكذملا ةنما دمح مهاقلتف غاز رحب ىف اناخدف براوقلا ىدحا ىف مهعم ناو

 اولاقف ةلحلا ىلا مهباهذ مث *مهلاس ىتح اليوط مبعم ثدحتف نكك داب 8

 ميدق نم نورواجتم مللاو نحن مهل لاقف كعم مهنم ةحلاصملا بلطو ةرايزال

 راوجلا كلذ لبجي نيكسمتسم متلك ناف *دادجالاو ,ابالا دهع نم رصع

 الو ةدارا هل الف ناطللا ىلع مدق نم لكف نيطالس مهنال كدالبل اوعجراف

 موسحأ مع سعأ ذاشنا نم مكل و آل ىلع وزغلا و سمعا اذاو هسا ْق فرصت

 1. هاه. 4 2: اتكأر

 2. 34و. 8 : (؟) علب نافع.
 3. 815. ف : ملاس.

 4. ة8آك5. لة : داددحالا.

 5. 3/5. 4 : ورْعلاب ىلع مورا.
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 ليسارملا ةبحص باوجلا مهل ل عم 0 0

 نا 'دبب ال ةنسام ضرا ىف مهلوصوب اوعمس ىتم م,ناو ةعاطلاو سلا لع ا

 ”باويلا ثاذ مهل تبتك ىذلا انا بارتلا عفرو مالسلل كلانه مهلع اوفي

 ميركلا ةدارإب مهلا امهعم ىتا ىلإ هيف مهتربخاو باتكلا ىف مهلع تملسو

 0 دل ا ا را ورا ل اكيلا علل كلذ يكس دف تاهولا

 نه تجرخ يوبنلا عينرلا نه ىناثلا .نينثالا موب ىفو ٠ .ةيعالاو دادعتسالا

 مد رانا ا م ارا تح اعدللا فو :ىومشلل اكدام" نس ىلا لم

 نأ ىلا له كو هياط ىلإ تكشت نمت ةزحلا ف اكساو اًمابلا جر 5

 ةيهاكلا مهلا ىناذ بكتع كلذ ىف داعيملاو قيرطلا ىف ىكنحو نايهاكلا هيقلي

 داما كلذ ماعلا يلو رمشا ميهاربا نب دمع ةيهاكلاو حور نب دمت

 نم رشع ثلاثلا دحالا رهظ اوقتلاف مملاتةل ةنما دمح ايبتف ةنسام ىف اولخدف

 مهلع لزن دف رطملا اذاذف ديكآ برحو ديدش لاتق مهيب عقوف روكذملا رهشلا

 ًاميظع ًالين ةعاسلا كلت ةنما دمح مهم لانو اوفرتفاف لاتقلا لاح ىف )٠60(

 خم اوناك نيذلا ةامرلا نم ًاريثك اولتقف *هبئاتك نم ًةييتك مهئارو نم ثعبو

 ةعتمالاو ”داوزالا نم مهعم ام عمج اونو *ةمشحلاو ةمدخلاو ةنازخلا

 اا 11 قا لاتعلاب "نولي ننآثلا ا ناك نتج اعماق: اداتنفا .اهودسفاو

 حابصلا ىفو ىرخالا ةلباقم ىف نيتشاطلا الك تاب رطملا كلذ لوز دنع اوقرتفا

 1. ]5 11015 كب ال مو صعاتعمأ 0325 ا!ع طق لل

 2. [معانسع 0305 165 طمقع. هل ءا 18 0عمانت5 : مسلع اوفقب.

 3. 115. حل : هئتانك, - 215. 8 : هياتك

 4., 5[18. م : ةوسح

 5. 115. 8 : داودزالا.

 6. 115. 4 : نولغشب.
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 من هل 'ىلامت هللا هلي هل نكما امب ىناساوف هتمتخ رهشلا رخا ىفو هتداراو

 ىلاعت هلا لضم هانمتتخا ىتح ا!هف انعرشت هدالوال ريفا نا ىنم بلط

 ماعلل لمكَملا مارحلا ةححلا ىذ نم“سداسلا نينئالا ةيشع يفو هلوع نسحو

 تبلصو هتاسفف روكذملا هيقفلا عفانلا بحلا خالا ىفون فلالاو نيسمخلاو ثلاثلا

 ةقدص ىئاش ةءامعو نيمداخ نفدلا لبقو ةالصلا ديب هدالوا ىناطعاف هيلع

 ةقدص ةالصلا اورضح نيذلا ةبلطلا عيمج ًادبع نامع ناطلسلا *ىناطعاف هياع

 هنع ىنعو همحرو هل هللا رفغ ةليلا كلت ءانفدو مهتاوما ىف مهتداع ىهو هيلع

 دع الا "انناوز ما زدق انآيخ وزال ةيلغ هنئا ناطضا دقوتة مرا

 نيسخلاو عبارلا ماعلل حافلا مرحلا نم رشع ةيناثلا نينئالا ةليل اهيلع تددعف هتافو

 ناطلسلا ىنيصاف هنم ريشع ةسداسلا ةعلا ةلل اب ”تينتباو *ينلالا دي

 ؛ ىتين ىف *هلبقا لو كلذب هسانا عيمح ربخاف ديكولا ديدشلا مزعلاب هدنع نطوتلإب
 نب دمحم اشالا لوسرم انيلع درو رفص نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجا ةوحن ىفو

 امينا ايه .اريخباف ى نسو ى كدفل امهباتكب دحم جاما ايكساو ناثع نب د##

 يغاطلا داسفلاو ىنيلاو دانملاو درمملا بحاص لاتقل ةلحلاب جورخلا ىلع اومنع

 اويهو هتوقو ىلاعت هلا نذإاب محومزه. ىتم محو او ةنسام بحاص ةنما دج

 اوتكو اهب مهتيي ىلاعت للف مهلاوما اولكايلو مهولتقيلف مهلع الا قيررط مهل الف
 هل هدب ملوهباتك ىك كدف كسماف ركب ' ككرايو رام ”ككركوكل كلذ لثم

 1. [معدمع لقصف 1ع مق. ل ءا 8 0ءمستع : ىلاعت هللا هنوعب.

 2. ذاق. آلا ىطعاأ.

 .٠ اللد. 4 : ابحوز.
 فلالاو. : 8 .215 .٠

 5. ا15. 4 : تبساو.

 6. 215. ف : لبقا.

 7. اا. ( : ىركتكل.

 8. طذللقك. لذ ءا 8 : ىرايوراي.



 كك نسال 0-7

 ء كلذ اونظ لب مهف سيل ايكساو اراد ىلا هنن اويجعرفا “تعا عورملا تبتاو

 "كده بوباض لع سلم ل ذك نينم ىحلاص دنعا ىلإ .هنمن براقلا تيكر مث

 ىلا ريسملا ىلع مزاع *ىنا عمس امل عرزلا دوفرل براقلا نسا نان ىلإ دن

 ىلوألا يزل 0.00 01 تاقلا كيسا موي. كيلا كلذ نما كيفدف .تكينت

 ركوت داب تلو ا ررلكلا ادلع هم نيريقملاو سواسلا ءانخرالا موه يفو

 ىفو تسلاو ةمحلاو سيقخعا موب مايا ةثالث ريا هناطلس دنع هيف ترخاترناو

 ف 2 ياا ريفا لع ليت. ى هلدق دعا ىلإ هم قسد, ءةزاهت

 000001 1 تلو هنأ خارلا ءانيزالا هوت قون دحالا هليل اواوق -ةيزرق

 00 لا ددع داق سم مولعألا 4 فو انفا تاذق كدكا دب ىنرم
 : 0010 ةرتاو فيدو هيفح قف لال ناوتلاو هس كارا عراقل

 ” الا ءافعلا اذ هنم رقع نكداشلا نيتمالا ةلبلا يفوت مازركالا ةياؤ ىتمزكاو

 000 10107 هسا لذا

 ىداحلا ةعجخلا ةوحن ىو كلذ لجال مهدنع علا برق نكلو 15 ام

 ى نس هناطلس ًارئاذ ليش دإب ىلا دللا نم تجرخ درفلا بجر نم رسشع

 ىنامركاو ىنابجرف رهظلا دنع امهتلصوف ايكرومب فورعملا ركب !با هيقفلاو نامع
 00000 10 لاطعا وا ووكذملا رعب 6 هيقفلا ىناسكف ماركألا ةياغ

 اا 00 ف اريك ىلإ تمجتزا هلم نريقعلاو ىواحلا نيثالا موب
 هتس ىف هل افشلا 000 روكذملا هيقفلا دنع تعجر نابعش نم نيرشعلاو

 لات كلل 000 00000 ل1 ىف اع مف هنا هللا هن ناضمر ىلع لبساف

 1. 315. 0 : كرف ذك ءأ مانع !هذصع
 0. 1315. مل : ىا.

 83. [1.عو طممأ5 ىل تداز م320(ا162أ6 0305 1ع 25. لله



 دح ياو

 هيخال لوقا نا ىنماف هلها ىزنعال موحرملا خالا ةلح ىلا ىضما ىنإب هتربخاو
 ةركب هدنع نم تجرخف 'ربخلا اذه لجال هيلا لحنرب نا رس ىلع ىضاقلا

 سيلا ةليل مهدنع و هتلاسر ىضاقلا تغلبو مهيزعف ءاعبرالا ةيشع ماصوف

 لا نيحايضلا تالين .ثف رو ًادساف رهدتع نم تر ةرك اهدا ||

 "نوما تجزع ميما تيس اع ةجنافنإ ضمن لكك هب تنسو اعلا

 ضزا ىف رس لب برق ىف كو ذم ازكب وب .هيقفلا خالا ةلح ًادصاق دنع

 مهلاومإب نيبراه سانا عم تيقلت 56 تقو ىفو ءاملا سبب تقو بد رحب

 ىو وزغلا كلت ربخ لجال ىعرملا ىف ةيحان ىلا ةيحان نم رقبلا نم )١5(

 ذئتعاس ةعيلطلا ثعف ربخلا مه ربخاف خالا كلذ دنع تلصو لاوزلا تقو

 وه ايكسا نا عمس هنا معزو ربا كلذ ةحصب عجر برغملا انيلص امفيكو

 م,مايخ اوكرتو مهمتارقبو مهلايعو مهسفناب ذئتعاس اولحرو وزغلا كلب ىنا ىذلا

 املك ةيحانلا كلت ىف ناك نم عيمج برهو اوبرهو * مهتعتماو ” مهئاثاب تابوصنم
 ًادحا دحا رظتي الو ًاخارصو ,اكب الا عمست ال نيبوعرم نيئاخ ًاتاتشا ًاتاتشا

 اوشوشت مث اليلق اولزن دغلا ىحن ىلا كلذك اوتابف دحا ىلا دحا تفنلي الو

 كلذ ىف سانلا نم ريثك تامو نيبراه اولحنراف مولق ىف فوقلا دع نم

 ترخاتو هتقرطو مهنقراف ىنمك دلب ”انيذاح ىتح مهعم تنكف شطعلا نم مويلا

 نانع كندنف لجال تءاح وزفلا كلت نا ربخلا نم حيحصلا ءاح ىتح هيف
 ةئسام لخد ىت> هرئا ىف اولخدو برهف اشابلا هيلع بضغ امل كند بحاص

 ١3  35-1ايل 0

  .6ين م 6 < -
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 لع اقول الا ا ل و ا دق كللاو 4 تع دق

 رفصلا لئاوا ىف ىسرملا ىف هباحسال هربخب اوئمبو هونجسف ةبوقعلا نم مهسفنا

 قافتاب ةمان ب ناع نب دمحم نب دم اشابلا ذئتعاس اوعبابف روكذملا ماعلا ىف

 ملو ناطلسلا تيب اوعلاطف تكّست ىلا ىسرملا نم اولحترا مث شيلا كئاوا

 قيوظو لاا ل17 الخ لاتثمإ ةتاصرا  ىئوس اع لالا نع ايف اود

 هيلع رهشلا اذه ىضتنا اذا فلح ةلئسملا ىف هيلع *ددشف ىشب َرَه رف نجسلا

 بلط مث ةماعلاو ةصاخلا اهملعي ىتح هلاح فشكتاو همدع رهظل ةيالولا ىف وهو

 *ىذلا هحور ىلع هللا ناما هاطعا هنا لافف هحور ىلع نامالا دم اشالا نم

 ًاداقم ورك بحاص دلك تف م هيف ردغيو هصقني ىذلا هناما لثك سي

 ف ا دولا هديا تان نا لآ" كلدك ىبغ كلاتغ حدتتلا مسرب

 « ريسي ماياو رهشا ةينامثو نيس سمح ةيالولا

 عزتو دلب نم تيشم رفصلا اذه نم نيرشعلاو ىناثلا نينثالا موب ىفو

 ناطلسلا ةيزعتو هتوم ةبيصع بتس دم هيقفلا بحلا تيب لها ةيزعتل ةئسام ىلا

 00 نالينلا لح تلم عمال هحا توم ةيصغ ةثما دن 'كندق

 00 ل اويدل توعدو هيلع تمسي روكذملا زهشلا نم, موي خا .ءاثاللا

 ةعاسلا هذه ىف عمس هنأ ةليللا كلت ىف ىنربخاو ءاعبرالا ةليل هدنع يوبنلا عيبرلا

 ريا اذه لجال ةلدللا كلت هتعداوف بيش دلب اوغلب هاو هيتان اشاملا ةوزغ نا

1-0 2 

 2. 1ع. : لي.

 2.8452 83 2 هدا

 4. ]15. 8 : ئذلا.

 5. 315. 4 : ىناويحلا.



 كيلا #44

 ىذ نم عباسلا ةعملجا ةوحض ىنج ةئيدم لخدف ًادئاق فسوي نب دما اشابلا نب

 . روكذملا ماعلل لمكملا مارحلا ةحملا

 اشابلا ىلع اوفلاخو ىنح لها ماق ةفرع موي هنم عساتلا دحالا موب ىفو

 يتانوملاو بتاورلا ابهْم اوطعاو دللا كلذ ىف ىتتا هلاوها اوصحاو دوعسم

 اوعمو تكنت ىلا قيرطلا اوطبرو كلانه اوناك نيذلا هللسارم اونحسو

 دحالا موي ىف نيبراق اوقلطا مث نيرفاسملا نم هيلا مهدنع نه نيكلاسلا

 اوفلبي كك فلالاو نيسفاو ثلاثلا ماعلل متافلا مارحلا مرحلا نم رسشع سماخلا

 ربا كلذ عمس املف اوفلاخ اك هيلع نوفلاخي مهلعل تكبنت لهال ,مهربخ ةقيقح

 ريخا رفص ةيغ نينثالا موي جورخلا ىلع مزمف ةلحلب مهلا ىضملا ىف لاتحا
 دم نب دم دئاقلا دنع ىلا اوبهذو ذئموي مهنم ةعامج تلصفناو هيلع اوفلاخ

 ليلا شيحلا لها نم ةعامح ىف مهلا مزحت ربخلا هغلب املف هراد ىلا نامع نب

 لاتقلاب مهرداب روكذملا دم دئاقلا راد باب ىف مهغلب املف هل ةين الب هوعبت مهنم

 مهم تامو اوملقاف ةبصقلا باب ىلا هوعبتاو رسكناف )١١4( مههوجو هوطعاف
 مهلعو هيلع باملا قلغو ةبصقلا ىف هعم نيذلا لخداو ايف هلجا هللا ردق نم

 كلانه ام عبمج اوضبقو مث اوتابو ىسرملا ىلا ذئتعاس هااصاو دم دئاقلا جرخف

 ةليللا كلت ةبصقلا لها نم ”ريثك كلانه مهقحلو مهورصخ براوقلا نم
 ةعامج ىف جرخ مئاوباف مهب اوحلصيل ءافرسثلا ميلا فرصف اهالعا نم اوجرخف

 ام ةدحاو هليل ةبيغلا ىف تابق بورهلا ايوان برغملا وحن هجوتو ليخلا نم

 'مايالا نال اضقو ردق اهف ىلاعت هلل سو دلبلل عحرف كاذ ىلا ليبسلا دجو

 ٠  1الق. هذ : ني .1

 2 ةلفد 22 ارق

 3. 815. هل : ميال.
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 درفلا بحر نم موي رخا ءانالثلا 'موي الا فرار ىس م دوعسم اشايلا لصو

 كلاش ن ا ا ا ا ل لظلاواوبا ءاقبازالال ناعش لبساو

 دالوا مستو فدولا تبلغو ةياهلاو ةيافلا تغلب ىتح دادزت تيقبف ,الفلا

 رو 2 كلت جو ققردو كر يل وكل !نادّؤتللا ءاسؤرا .ليغامسا

 بتاورلا ءادا نع زج نومحر نب ىلع دئاقلا نا مث مهريغو يرو ىتلسو
 ا لل د ال ىلا تتلق داق كنعىل] ةدفلا'لجلا نما تانوملاو

 ىداحلا ماعال حافلا مارحلا مرحلا لئاوا ىف دوعسم اشابللا هلزعف عفن هيف

 اير اب ل راقلا ةنالثواب ناتنف ةنالولا .ىف ككمو .كلآلاو نيسبحاو

 ةريثعو ًاماع ايف ثكف يعردلا *قحو مح نب ديعلا نب ميركلا دبع ىلاحلا

 مااا قاطتو نه, نيارمعلاو ةيداخلا' دحالا دلل قو“ امش ىنغا ام رهشا

 عملب نب نكس دمع ايكسا عفانلا حصانلا بحلا ىثوت ”فلالاو نيسملاو ىناثلا

 هنمب هنع قعو هل رفغو ىلاعت هللا همحر دوواد اكسا ريمالا نب قداصلا دم

 000 د ظفر نوعا ةعستو اماخ نيرينعغو ىئذحا' ةءالولا ىق انكم“ اماادعب

 ملو ذئموي مرف كنب وهو دم جالا هنبال هماقم ىلوف بنس ىلع ايكسا مايا

 مويلا ايف ىذلا وهو وه الا م«نلود ءادتبا ذنم ةيكستلا يتيم *مرف كنس لوتب

 0 لارا ةدشقلا ىذا طشاوا وا قكتي دمج :اكساأ نب. دمي .جالا ”ىنعأ

 هللا دبع اهالوو ىح ةموكح نم ميركلا دبع كالا لزع روكذملا ماعلا اذه

 . 215. لل : مايالا.

 . قحو طلة116[20 03طك 16 205. (ن,

 . ط3عءات76 03ه5 16 225. () 0ءعمان15 دحالا نيإ جوي كح

 . 015. 1 : مرف

 . 015. لل : ىنعا طقصوانعز قق. ( ةزماناع : ايكسأ. نا رح



 ا خللا 7

 نيمبرالاو عساتلا ماءلا ىف رفصلا لثاوا ىفو ٠ هماقم ىلّتلا دمحا نب ىلع نب

 . ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو تكن ىف نوقرز نب كوم دئاقلا فون فلالاو

 ىف ىتلاو ىلع نب مح دئاقلا نب دمحا دئاقلا ىفوت هنم ةعباسلا ,اعبرالا ةلل ىفو

 ع هتجسو هراد لكإب سما ام دب هنم تاف نك 'ةيرق برق ىف ءصإب رخبلا
 شاول ىلا فب جرخ هن رشم :ىناكا نيالا مي قو“ ًاليولل أخل ك١
 ام لجال دوواد انكسا ريمالا نب ناب دمم اكسا نب ليعامسا انكسا ةلتاقل دند

 مده ىتلا ءوسلا لامعالا نم هنخا ةدراطمل هعم اوشم نيذلا ةامرلا هب لماع

 هجو منكف ةصاخ هدم-و دوعسم امانا مالكلا صل نم هب ملكتي الو *اهركذ

 مايأ ةرسشع هيف رخاتو ذئنيح هرهظاف ٍبنُب دلب غاب ىتح شيحلا نع هدصقم

 ىلا عفد مث مايأ ةرسثع ايف رخانف غاك ةنيدم ىلا عفد مث براوقلا ةطابخل

 هركسع عم اهلصوف ايكسا دلب *ىمالول ىلا هون مت ةدالولا ةليا ايف لمعف ”ايكوك
 دوعسم اشالا لزاو لزئو 5 رذش اوقرفتف هشيج عم همزهو هعم لتاقو

 روذتلاو :ئارلا سحخاص وهو نكتب دمع انكسا عم روكذملا دلبلا ىف ةلمغاب

 اشالا دلقو اوعاطاو اوراغ ىجملاو نامال نشأ نما كترق لالا

 لاوما ىسف مهل ايكسا هلعجو دوواد ايكسا ريمالا نب سنا نب دمحل مهما

 13 اكسب «لحترا م ةريك ةعامج مهو هيرارذو هلايعو ليعامسا برابلا

 روكذملا سنا دلو دم اولزعو مهد اوعجر ليلقي اولو املف تكشت ىلا

 امو )+١6( دوواد اكسا ريمالا نب جحا كرس دم نب دووادل ميما اودلقو

 . ةل5. 0 : هنادم.

 : ةقهن اك 2 ةرئذد

 . ةادو5. لل هال : كوك

 ع هت غ5 مح . ةهعنسع لةهك 4 مدع. © لعمانت5 ايكوك ىلا عقد من.
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 قون دقو نسا دمع عشلك انءفانو انبحتو انيخا موحرملا همع ماقم ركب عشلك

 هليسا م هيلا 0 ااا اال نيل رقع نيالا سيحل ةئلا ىلاعت هللا همحر

 هيادل يعم, رضا نا ىف تلطو انيب ىف يلا ثعبو ةداعلا ليبس ىلع هتوسكب

 مهب تحلصاو ترض لاوحالا نسحا ىلع اولصافتي ىت مهب حلصاو

 حرفف ىرج اهب هتربخاف لاوش لئاوا ىف ىنج ىلا مهتقبسو ريخ ىلع اولصافتو

 ٠ ىدالوا اهب ىبكأ نا ىنماو ىثاملا ةقش ىناطعاف حرفلا ةياف هب

 ىف ابلثم دهعت مل ىتلا طرفملا ءالغلاو ثداوحلا تآدتبا رهشلا اذه ىفو

 | ا16 ةدشللا ىف تعليو ا راطقالاو» قافالا' تعا ىح داذإ“ تاقازا ىح

 اة الا مح ا ام قلخلا نم اين تامو اهدلو ةارعأ 1 0) تلك

 تام اثيح الا تاومالا زيت نع اوزحت ىتح سانلا نم دهإلا غرفو ىلاعت
 00 ا اذ تاك الو لع الل ةفرالاو تولا ننادق روز معا

 طفاس نومحر نب ىلع دْئاقلا نا مث نيملعلا بر هل دمخلاو ا مث نينس

 دك ادياقلا يعم فقرصو ىج ىلا همم اوراَ نيذلا .ةؤعسم. اشابلا ليسشاسم

 كلت ىف هلصوف ديدحلا ىف هوطبر ةئيدملا نع هب اوان املو هماب هيلا يزراتلا

 "0 ب قل ةحارطناب نما مث هرماب ةروشملا ىف ناطلسلا راد ىف ةلاحلا

 ىف كلذو رحبلا ىف هب يمرو كلانه لتقف هيلع بضغ نمل باذعلا عضوم وهو

 لزع هيفو فلالاو نيعبرالاو نماثلا ماعلا نك اولا كلي ئةاركلوا

 *ىدتي روب هل لاش عضوم ىف رخبلا ىف الاب ىماو ىمحي نب دمحا دئاقلا نيمالا

 ا ريغ ماوعا ةسمخ ةدايقلا ىف ثكمو مايا ةثالثب هلزع دعب هنم تاف

 مساقلب دئاقلا نيمالا ىلو روكذملا رهشاا نم نيرشعلاو عباسلا دحالا موب ىفو

 1 طقم اق ومكلأ
 ©« مب مك

 9: 0-34 دكتور



 هه 0

 روكذملا ماعلا ىف مارحلا ةدعقلا ىذ نه ريششثع سداسلا تسلا موب هلزعف

 نبحلا نب دمم ةيهاكلل فرصو رهشا ةّتسو نينس عبرا ةدايقلا ف ثكمو

 ىذ لئاوا ف ىح ةذاق 1 ديمس اشالا هالوف ىناي نا ىج ىف يززاتا

 يرملا لثاوا ىفو فلالاو نيعبرالاو سداسلا ماعلل لمكملا مارا ةجحلا

 موو ىفو « ًادئاق ىح ىلا عجر فاالاو نيعبرالاو عباسلا ماعلل متافلا مارحلا

 ىلوتف دعس اشايلا لزع ماعلا اذه نه ةرخالا ىدامح نم ىناثلا ,اعبرالا

 ىف لوزعملا 55 شحلا قافإب ' ىرعزلا روصن» نب دوعسم اشايلا هماقم

 :خالا حارس قاطا هنم مارحلا ةدعقلا ىذ رهش ىفو ٠ رهشا ةسفحو نيتنس ةبالولا

 ٠ ىن- ىف هراد ىلا عجرف ثيغملا دبع

 فلالاو نيعبرالاو عباسلا ماعلا لنكملا:مارخطلا :ةحللا ئذ عبار ىفو

 انوك دلب ىف انيحنو رفسلا ممرل تكشت ىلا تهجونو ىن- نم تجرخ
 لع ليماو روكذملا رهشلا رخاوا ىف ماو طقنم اوه ئذلا ىضقلا تلا

 تيضقو *فئالاو نيعبرالاو ”نماثلا ماعلل متافلا مارحخلا مرحلا رهش هف

 هتاصوف ىنح ىلا ًاعجار تكشت نه ت+رخ يوبنلا عيبرلا رخاوا ىفو ىتءاح

 ديعس اشابلا ىفوت ملعا هللاو ةرخالا ىدامح رهش ىفو ىناثلا عيبرلا لئاوا ىف
 ءداقلا نم ىززاتلا :دحت دئاقلا لح هنم نامع ره قو اهاوعطم 4 | 4

 ىفو ًادْئاَق ىلا نومحر نب ىلع اهالوق رهشا ةئامثو ًادحاو ًاماع ايف ككمو

 نب نمحرلا دبع عشلك ىلوف ىن- ةئيدم لخد ماعلا اذه نم ناضمر ”رخاوا

 . 215..(: : ىرعالا.

 315. ( : "مالا.

 . ةةقو. لهل 6618 : ىاثلا ,

 . 315. 8 : فلالا دهدموانع ءأا نيعب رالا ءوا "غمغاغ لءانات (0أ5.

 نا مّن اي ١5 مخ . 315. 4 : رخوأ.

 ب
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 مهيماو غاك لها دنع  كلذب بتك نكلو دارا امب هتحاح ىضق ىت> ديعس اشانلا

 هماقم كد هاخا 'درطو 4 ىلا م« هجوتف هيفكي ام 0 نه هوطعي نا

 مالكلا نم شجفلاو تسلا مهف هناسل قلطاو مهب تمشو ةامرلا ىلا درطف

 ىلع نب مح نب دمحا دئاقلا نا مث دوعسم اشابلا ةيالو ىلا مهبولق ىف ظيغ ىّتف

 ءافعضلاو  ءاملعلا و راحتلا ن نم ةمايلاو ةضاحلا نو ملظلا نم فانص' ىف عرش

 اال 0 ل تاو اب ىلإ ىلإ حا نم راجتا عج لقتتا تح نكابملاو

 ا اللا ل كا لئازإ قون تك لأ تهدف ناودعو .املظ

 نزلا لها نم ماركآلاو ريخلاب اهلها ىنيقلو هتلصو فلالاو نيعبرالاو

 د0 ابر عادلا هلع عمست الو ًاديدش ًابضغ هيلغ اويضنف مهريغو

 هشارف ىلع ماق ىنار اماف هلع رسال رك نع نب دعك ىضاقلا هققلا دنع

 ىناماع اهف مالكلاب ىنردابو شارفلا كلذ ىلع ىتسلحاو ىدب ضبقو 2 مو

 مث ًادوسح ًاماع ًاقفانم عجر دمحا دْئاَقلا نا تعمس لاقف وسلا لمعلا نم هب

 نإب هيلع اعد مث لاو ىف ةميمذلا ةثالثلا فاصوالا هذه عاتجا نم عجرتسا

 تعتتماف ةمامالا كلت ىف عجرا نا تكتت لها ىندوار مث هتدارا ىف هللا هلعجي

 ووصتم نب دوعسم رواشملاو ”ناذ فيربشلا مظعالا 5 دعا مهم لبقا مو

 0 اد اهالآ هلا تك ىو دئمو دقللاو للا 051),ةدسو: ىرعزلا

 لاز ام باتكلاو ةدارالاو ةردقلا هل نم نحسف ىرما ىف يدومحملا ىلع

 ادع نيذلا نادينا نم هني تفدارتو م اف ركل ارفلا ترام ىدم

 مهريغو ملاس دالوا رابكا لها نمو دلبلا راحت نم نوحلصي الو ضرالا ىف

 1. 1815. هن :رطو.

 , 2.. 119. 28 .: تبسلاب.

 93. 115. 4 : اناسو.

 4. 115. (ن : زباق.



 تى هوم

 مك هاففرمف مامنلا كلذ ان هلا فدك دقو ةحتافلا هل 'تارقو هل توعدف

 نبذلا موقلا رباد علعتف روكذملا خالا ىلع ىرج امم مظعا وه امب هيف ىلاعت لا
 ٠ نيملعلا بر هَل دمْلاو اوماظ

 موي ىفو نكتب دم ايكا لزع هنم نيرشعلاو عباسلا نينثالا *ةيشع ىفو

 ىفو ٠ هماقم بنس ىلع ايكسا ىلو روكذملا درفلا بجر نم موي رخا ءاعبرالا

 اًاَو تكشت نم تجرخ ناععش نم ناثلا رصعلا ةالص دعب 0١6١ ةعمجا موب

 وق قو ٠ نمللا تر َى دحلاو "انام ااا هطنباوا 3 هقضوق ىلا |

 فلالاو نيعبرالاو سماخلا ماعلل ئافلا مارحلا مرحلا نم رشع كلاثلا ةعجلا

 نب دمحم دنا نب دمحا ىديس ساعلا وبا ىضاقلا ةمالعلا هيقفلا خيشلا قوت

 مامالا هقفلا نب دمحم ىضاقلا هيقفلا ءاضقلا ىلوو هب انعفنو ىلا: هللا همحر دمحا

 نمحزلا دبع اشالا قوت ماملا اذه نم رفصلا لئاوا ىفو ٠ ىرك دمع نب دحم

 ىللوك ًارهش رشع ىديسا ةيالولا ف ككمو لكلا عماجلا رباقم ىف نفدو

 ايف ثكمو بنس ىلع ايكسا لزعف خيراتلا اذهب يدومحلا ىلع نب ديعس اشابلا

 مرف اريت اج همايا ىف . هماقم ىف نكس دمحم ايكسا درو ًاماياو رهشا ةسمحخ
 تك ىلا ىوواد اكسا نب نإ دمحم اكسا نب ووو اكنا وخال

 نه شيجلاب هدمي نا ديعس اشابلا نم بلطف هلتقي نا روكذملا هيخا نم ًافوخ
 نكتانقع اكسأ ةئع ءايق هماقم ىلوتيو ةكنلسلا 'نم 'ءاغلا لوا قس هاا

 دسفي ال هنا هريخا سائلا نا معزو هيلع بضغو لبقي ملف ةحيصنلا هجو ىلع
 دنع هنواع نكسب دم ايكسا كلذ عمس املف وه ريغ نزخلا لها دنع هيما

 1. 315. 4 : تارق'و.

 2. ةلقق. 4 : هتيشع,

 3. 315. 78 : ًافورع..
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 للخلا *ىار امل مارحلا ةحلا ىذ 'طساوا ىف هروره ناكو ملاو 206

 ريخغاب هيقلف لحاس بحاص ىلع دس طبارملا دصقف ”خيف ةلاذرلاو داسفلاو

 مرا كل 0 ار ا لتاتا همر ؟ ل ىف هدْنع 'نكسو .ماركألاو

 ىلؤو اف نكسيو' هدلاو راد ريسي نا ثينملا دنع حالا سما“ ىمرملا غلب انو

 نم ًامون رشع .كلاث ىف ًآنيما ادْئاق زاصق ينارمعلا ماقمن ىحن نب دما ىاملا

 َّق قوت نأ" اضن كلذك وه قبو 5 ةلوحو دنع روكذملا مرخلا

 اذهب ةيترملا ةيالو ىف هفلخف ٠ ضن دمع عماج ىف نفدو يوبنلا عيبرلا لئاوا

 شيلا قافتاب يمظاشلا نودعس نب دمحا دْئاقلا نب نمحرلا دبع اشابلا عراتنا

 تدحرخ ماعلا اذه 0 ةرخالا ىدامح 0 نيرشعلاو عباسلا كيال 2 ىو

 دب

 ىكل هل ةعافشلا بلطو ثيغللا ديع خالا لاح ةعلاطا تكن ىلا ىج ةئيدم نم .٠

 ”بد رحب انهجوت دنع درفلا بحجر رهش انياع لبساف' ىج ىف ةزاذل عجرت

 كحال د ل ا ار دا تاخر نيالا, ةسخ نبك اًنيسَوو

 انالزاذع تلطكاوو اء ككلاوا يطا يي تتقلتو' روكذملا "نيعلا "نم نسماخلا

 ام عيج لاقو روكذملا خالا ىف ىنحرفاو ىنمركأو ىف بحرف هيلع تملسف

 ندعوو ءارتفاو روز كلذو 5 هم وهف ءوسلا نم نوكيا هلأ بسن

 اخابلاا دعاة ىذلا نا لاقو ىلاعت هللا ءاش نا هزادل' هغوجوو هحارس قالطإب

 هللا همحر وهو ع نه 4ه>حارخاب ل ىذلا اناو ىف الا 10 ام دوعس

 '000 0 هءاضأ فعل نأ انلوص نوك الونألا الا. هماقم ى هقع ام

 1: رام ,8 : طسوأا

 2 للمق.-21“وو

 0 008 0 موق.

 21 110 كن

 5. ةزوعا 70001156 لدصق 16 مق. خل



 ا

 لزن ني> ةئسام 'بحاص عم مهلاح نع دمحا دئاقلا لاس تكنت نم هبي

 بره ىذلا *هميدخ لجا نم ىنا اما مهلجا نم ىتا ام هل لاقف ىنج ىف مهيلع

 ناك نا لاقف ةعاطلا نم جورألاب هوفىع ام مهناو ةنادغا دنع لزتو هثم

 هتتابض فرصو انيلع مالسلاو انترايزا انءاح ام هلوسىم ّش يال كيذك

 فرصي نا دب, الو هل لسرا ناب ىلا هدنع نم ذئتءاس دمحا دئاقلا لسداف

 ْمُْدك الا كلذ ىف دحا ب ال ناو ةردابمو ةلجعب هلوسرم عم اشابلا ةفايض

 انوك دلب ىلا هعم ىثمو دهعلا ددجو هل اعدو هيلع سو ةفايضلاب اخ لمفف
 هاناف ارفاغتيل ةلحلا ىف هينا نا يدعس دم هيقفلل فرص مث *كلانه هعم طفاسف

 ..ءاكو ارفاتتا

 دمم ىكنج نب ربنك دمع ىكنج علخ ةجحلا ىذ نم موب رخا ىفو
 فئالاو نيمبرالاو عبارلا مامال افلا *مرحلا نم موي لوا ىفو ء بني

 تكن ىلا امجار ضو هيناث ىفو ركب ىلا ىكح نب هللا دبع ىتح فاختسا
 خيعلا هتزاخ ىصوو ةنازخلا براق ىف هلعجو هعم ”ثيفملا دبع خالاب بهذو

 ىا هيلع لزنف *َنبَد ةيرق ىلا خالا ةعداومل ذئموي مبمم تبكرو ريخم هيلع صب
 لخدف بوكرلا هبلغو ىح ن» هتلحر موب ةوح توملا ضرم دوعس اشالا

 ءاقلا نيمالا بوره ربخ اقلت انوك دلب ىفو ٠ ىن> ىلا "| تعجرو براقلا ىف

 ضرم ىلع اضرم دادزاف ةجلا ىذ طساوا ىف بره دو ينارمعلا رداقلا دبع

 1. ةاددوادع لقصق 1ع مع. اة

 2. ةا5. ل : ةعدخ

 3. 315. 82 : كلذ ىف.

 4. 31+. 4 : مارا ىف.

 5. 315. قل ءا 1 : ظبغملا دنع.

 6. 31+. (ن : رد 01 9



 منس #” 2 8 -ل

 اثعف ' ماو عد امأو طق كنروو 1 الا ىحاوتلا كلت تالو نم

 مو ىلاث ىفو رحت ديع * ىلص ىد> كلانع ىتو ميلع ماللسلاب امهليسا رم مهلا

 متو دابعلا ٍِلظ ىف عرشف لوالا هلزنم ىف لْرَتَق ىتح ىلا اجار اهنم لحر ديعلا
 نا لق ثفملا دبعو ىدعس دم *يوخاب هيلا ةاشولا سو اًضي مبضمي ىانلا
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 دمم نم ضبق نا دمب ةلحلا ىف هيلا ىلا ىف امهل تمف تكبنت نم جرخب

 انيواسمو انيوع ركذ ىف دمحا دئاقلا عم موب لك كراد ىف راحتلا عاتجا الا

 اذكأي اذكاي ثيغملا دبع اي تناو مهمم كلذ ىف ضوخت كنا انممس ام نكلو

 عجراو دلبلا اذه نم لحترا دمحا دئاقلل ًاماظ مبعاتم داو سانلا رظت ىدلا تنا

 ىو مرحلا خلس ىلا كنانه رخاتلا ىونو معرايدل امجري نا اهرما مث تكتل
 هيق اوعمسق كلاته مهئاحاو مهباحصا ةيورل *ريك ىلا تاطوشبلا ءاج دحاو موب

 املا . 1 ه0 ءالذ < كك 12 1 , م
 هلغا ىف مهن | ىف عفو ام كلذ ن اولعك املظط سانلا نم ضف طم عيمج

 ىلع مزعت هل اولاق مويلا كلذ ةيشع هيلا اوعجر املو دالبلا بيرت اذه هل اولاقف

 نيذلا ليسارملا ىلوي ىتح كلذ نككمي ال مهل رذعتساف ًادغ تكتل )+١4( عوجرلا
 دلبلا اذه نال ىثملا نم دب الو هل اولاق ميلقالا اذه نيطالس دنع مهبقرص
 دايم هشنحو ناطلللف هذ دارم كل نكي ا نأ هف 5+ ىلع هلهال هواط ال

 دنع ةلحلا ىف لزت نيحو ةطاخلل براوقلا باررال طيوارشلا مسقو مزعف هيف

 1. ]عد مدع. كك ءا 8 مميمأعمأ مممظدطأ عوضعما# م31 عمان د املاو ط5 ىعد اعاو

 .٠ . . . اثعبف ىماو ىعد.

 مو 245. ل. *"لض

 1م. هل د ىوش

 3/5. ف : ربخ. لكك © < حج.
 نا » اه 11 4 - سايلا.



 منعا ا” دس

 ابقفلا ةمرح ىفو انتمرح ىفو مالسالا ةمرح ىف لخد هناو دئاوعلا نم ةداعب

 ىضاقلا دنع هب تيضف هليس كرت ام الا نيئارحلاو براوقلاو نيكاسملاو مهلك

 ةةدابعلا ا3 نذل نكلو ركذ ام. ئد فرش ام'قدص لظةظاما ١

 نال هيف ممتدامش نع مهلثساو دلبلا راجت دنع ىلا ةلللا هذه ىف نالا بهذا

 تعمس ناف لاخلا ىف اب فرعا مهو رحبلا اذه ىلع ةعلاطو ةطباه مهلاوعا

 هذهب هربخي نم ةليالا هذه ىف دمحا دئاقلا دنع لسراو ىنك مهنم نينئا ةداهش

 تلمكف اشالا دنع ةءافشلا هذه ىما ىف ىلاعت هللا ءاش نا ًادغ هنا اناو ةمقاولا

 اغالا .لوعرمأ اذا ادغ ءدنع ركش نا لع اسيو قيصا 5 انااا

 شف نم كرت امو ةتلح: قف مردنت دفي ىف ةتك هءانتكب ركب هلأ درو

 مهءاح فيك هعم نيذلاو ىنج شدجو دئاقلل ركذ و الا يضغلا باطخو مالكلا

 مايا ةعبس مهرصاحو هنود مهنع باوبالا اودسو رصقلا تن ىئاطلا ةئما دمح

 ةئمآ دنحو مهمزاي امو ءاج وه اهو ةريكلا ةوشرلا دعب الا 2 لوا

 دئاقلا ىلا فرص باتكلا اوءرق ام دعف هللا ءاش نا اتوزن ةبوقعلا نم روكذملا

 مالك نم ىنشي ال امب اشابلا باتك مهءاح دق ًالصا هناي ال ىضاقال لوقا نإ
 نع ىضاقلا فكتاف هنع الضف مهسفنا اوسن مهّناو ةنما دمح عم مهئاش ىف ءوسلا

 كلذ يب ىلا هسفن نم ربصلا دحي لو شوشت ىرج اب نرج عمس املو ديري ام
 ىفو ٠ مبكرتو مهنع ىثمف ةنما دمح دنع ةنسام ىلا هدالواو عجرف نذالا

 ىو جوان ل ىنج ةئيدم دوعس اشابلا لصو مارحلا ةدمقلا يذ رخاوا

 'ىذ ىنأث ىف رسوي نم ماقتنالل انيب ىلا هجوتو لحترا مث هتلمر ىلع هتلح

 كلذ لها هنم برهف فاالاو نيعبرالاو ١( 47) كثلاثلا ماعلل لمكملا مارحلا ةححلا

 هيلا تاي لو عجر ىتح كلانه نمكف هنم بيرق ىلا رسوب برهو ةفاك دلبلا

 1. ةلد. 4 : يللا
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 نه انجرخ نيش بلط ام هيلا باهذلا ىلع انهنعو رصعلا انياصف مهلزتاف هءابق

 "نييرطل سر ل0 0003 4 اورقلا ممول لي ائيقتلا رصقلا با

 ًافو> دإلا لها ىاخف مينم ًافو> انعجرف رصقلا باوبا اولصو ىَّتَح طشكلاو

 نييهاكلا ىلع اودعت ام دعب الا لمعلا اذه مهنم ردص ام مهنا اونظو ًاميظع

 دنع ايلا ع لك رمق نور ع دعا لا لاو كلا كلذرؤف :مهو يغانتاو

 000 1 تل ل هيلا دج دع اداب ىاركلا" نأ هل !وركذو  كئاقلا

 ىلا برهف ىجاح اما « ريمحاو لاغبلا ىلع ذئتعاس مهل ابفرصف ةفايضلا مهل

 ةنما دمح عم اوتاف ىرخا ةهج ىلا برهف نرد اماو هنم ًافو> رحبلا ءارو

 ن1 22 ىف ليم ىح ردع رعالو بكر للا رخا ىفو عضوملا كلذ ىف

 طئاح لصو *ىت- جرخ مث ًاكار ايف هناصح لاجاو هراد ىف لخدف روكذملا

 ىلا ىلوف مهمعم عداوت ةركب دغلا ىفو همسقل ءاربا )١41( اهلع هدب عضوو رصقلا

 تحن ىلا ةنمأ ركب اباو يتاسملتلا ىلعو عمالس ةثالثلا هتوخا مهعبتاو هدإب

 ادؤلب ىلا ناطلسلا عاحا نيقحال اوضمو:رضقلا اولخدق' اوعداوتقا رصقلا

 هدالواو عجريل هدنع ةعافشلا هل بلطن نا هنبا روكذملا نرج ىلا ثعب مث

 نكلو لبقو منع قمف كلذ ىف هل .بتكف ىضاسقلل هتركذف ةتسام مهناكل

 نم انلسراف ًادبا هتردغ ىف ”نوعسي ال مهنا ىلع عماجلا ىف مهفلحت نا طرشب

 بتكف مهف سما ام ذافنا ىف لوسرملا هل [ددرو سوك ةيرق عماج ىف ميفاحي
 فرعي الوهو هسفنب هيلا ًامزاع ةلحلا ىف جرخ دوعس اشابلا ْنأ عمس هنأ هع. انل

 الو لكنزب عنم الو قيرطلا نم جرخ الو فلاخ ام هنال كلذل بجوملا ام

 1. 115. هل : سيرحلاب.

 2. 215. هذ : ىح

 5 كلك ذل : -نوقمتمي الا



 تكتل ؟ةنأ --

 ًادبا اب ىضري الو *وس ىار اذه لاق ةنما دمح لوسرم كلذ ا'ر املف عابتالاو

 لاقو ًاديدش اضغ ضنف ربا هريخاف الزان :داسملا ىف هدجوو هبلا مهقبسو

 نسل قيررطلا اذنع موش رطب سيل ىدلا قيزطلا ق:كوحدلا ىلا يلح نضال

 ماو سانلا نيب حالصا هنال ةبلطلا قيرط وه اما ةطلسلا لها قيررطب

 عم نمحرلا دبع الأ 'ىنآي ال هل لوقي نا ىضاقلا ىلا ًايئاث عوجرلاب لوسرملا
 ".ووهشو باد -قمؤم' ئئسافلا هوبا *نننلا اشيا هل لوُش ناو رشا دها#

 دمح هيخا نيبو هنيب فالتخالا عقو نيح مس دلب ىف هدج ىلا اونا نيذلا

 هشيج عم وه بكرو لوسرملا عجرف مهب حالصالا ىف اذه ىجاج دلاو ةشئاع
 الا لاق ام قدص لاق هتلاقم ىضاقلا عمس املف ىهاوكلل قيرطلا نع داحو

 رصعلا ةالص دعب هيلع انقفتاو باهذلاب انيماف ضيا دئاقلل كلذب ثعبف احب

 ام ءاقلل رخا قيرط ىف اوعجرو كلذب اوعمس ىهاوكلل ق.رطلا لدب املف

 نع جو قع القفل اهلا ندب قاعات رف ةقعملاو تلا دعب الآ ءاولصو

 نيمعلا ىفامهغاناو ناغاكلا لزف اف.لخدف داتا ىوايق لرش«

 زاحو بكرو جرخف رصعلا ىلص ىتح ةيؤرلب مهل ضرب لف هيلع ,اونذاتياو

 ةعامح ىف دليلا رصق دنع ىلا عمالس هاخا طفاسف مهيلع لي مو ًادوعق مولع

 كندنف اي هل لاقف هلصو ىتح بكر ارتجا ىذلا وه يدنهلا دمم ةيهاكلا ةريثك

 اذه زوجم ال كلذك ناك ناف ىنح لها: لاتقل الا تح ام اسار لاخلا اذه

 دنع ىلا م عجرو مهلع ٍلسو مهل ملكت ذئنيط الوا انب ادبت ىت- عضوملا

 1. 3ك. هل : اي.
 4 7 رث : سمل.

 3. ةذلو. 13 : هودهذو.

 ُُط

1 

 4. 215. (0 : تاوق.



 0 ا

 دقو ىنح تلصو ةيورتلا موي رام ىفو فلالاو نيعبرالاو ىناثلا ماعلل لمكملا

 عزا ل 0 ٠ 101 كالا انما هلا ةتما تح .ناطلسلا ىنعدوا

 برهف هولخلا 000 ا اع دقاوزلا ايخاطل اوعاو خوك نرج همدج

 نيبو هس *ةثوروملا ةعدقلا ةوادعلاو * ةشئاع دمح دلو ىحاح دنع ىح ضرا ىلا

 لامع نأ هي بلط هلآ .كلذو ةلابرلا كلت دعا دئاتلا تتلف يوكذملا ةئما دح

 هل ثعيف ديدحلا ىف هلعجيو هضبقيف براهلا نم نكمت ىتح لايتحالا لك
 نطف هنك لش رف ”ىم ام ريغ هيدل روضأاب د.حا دّئاقلا هل فرصف هيف مالعالاب

 كلانه عابترالا ىف *ةفورعملا مهتداع ىلع ىلاوعلل ةنما دمح ىغم مت لاخلا ىف ال

 ةصق ىف ىرج ام هل انيتكف لحاسلا عجرو ةدملا تمب نا ىلا ةفورعملا ةدملا ىف

 يي رالا و كلاذتلا ماج لاوسأ نما ةيناثلا» ةلبك“ جلا ناساف نرجس عم ئاقلا

 ال0 رد ةدح ف ووكاكملا جاتك 1دلماق ةعبخ قى ةسقنا شوت :فلالاو

 داعملا ناو هدصقم ىلا هلوضو لق قيزطلا ىف ءاقلا نا: ىت..بلطق ذئتغاس يلا

 اا للا الا رع لم قباو ا دكاخ ع ناي ارك م ني ءارو ءاقإلملا ىف

 ىلا لصوف هنيبو هنيب داسفلا ديري الو همع نبا وهو حلصلا ىف ىجاح نيبو

 ةكرب ىلعو هللا مس لاقف ةلاسرلاب هربخاف ىضاقلا دنع هعم تبهذو لوسرملا

 كلذب عمسف هيلا باهذلاب انيماو هيف نذاف دئاقلا ناذيتسا دعب نكلو هللا

 ةيلطلا ”قيرطب سل انّغرط اذه هل لاقو دْئاقلا ىلا ءاخ حور نب دمع ةيهاكلا

 ةامرلا نم ةعامح ىف يدنهلا دمح )١41( ةيهاكلا عم بهذف باهذلاب دئاقلا ءسماف

 1! خ15 أ ها

 1 - ةثروملا .

 | 210 ه1

1 

8 

 2 مه ل | هز

 : !جعدصع 0عمادل5 عابترالا ىف زان503 نا ىلا.

 نا »ا عن
 2 مم سا

 . ةقب رطلا.



 م ا

 اول دئاقلل 'اوئمبو ايف اوسرف برس ةيرق ىلا نيربدم اولوف ملاس ةيهاكلل ىهو
 ةامرلا نم دللا ىف قب نمي يزراتلا دمم ةيهاكلا ايف بهذف ةثاغالاب مهدمب نا

 ىلا ةلحلا لوسو لبقو ىشب اونغي ملو مهعم عجرف ىنَل نيمجار ةلحلاب قلتف

 ماد ىكعد نيطالسلا ن٠ هءارو نمل ةخرصاا روكذملا رسوب فرص انيب
 قب ىتح هتناغال لاجرلا نم ةئاط مهنم لك فرضف ًابج "ءوباجاف اهريغو

 لها قبو ًانابع [ىهاظ لاتقلا ىف ةباغلا ةامرلا عم اولصيب ال نا مهمصاخ رسوب

 ربدعا نم موب لك عمست الوأجم الو اعاد ال رهشا ةعبرأ نارصحلا ىف ىنح

 ةياغلا غاب دق لتقلا كلذ نال بلقلا )١45( طاين عطقب نا داكي ام الا ءوسلا

 دئاقلا ىتَح لها مهاطعا ام اذا اوفلحو نييئادوسلا بولقلا ىف ظرغلا نم ةياهنلاو

 ناضيبلا نم اهف نم عيمج اولتقيو ىح ىلا اوناي نا دب, ال مهليتقب هولتقيل كولم

 دمحا دئاقلا مهءاج ىتح مئااو مهلا كلذ ىف سالاو معريغ الو نزخلا لهال

 هوس اخايلا مالو .دوكذلل مانلا نم.:ةرخالا *داج نخاوا ف لضم
 ركذو ة*رو جرف حاتفم كلذ ناكف اهنم كولم لزعو ةسدملا ةدانق

 بحاص هلزع كلذلو طقف هدحو كولم نم ناك لتقلا كلذ نا مهل سانلا

 اباطعلاب مكسيو مهسياسي دمحا دئاقلا قبو مهظيغ ةدش كلذ نم تيخرف مالا
 لاملا كلذ مهل ثروا دق نكلو ىجتماو مهساب بهذ ىتح ناسحلا مالكلاو

 ٠ ساثال ةراقطاو ةراسخلا

 ىضاقلا ديسلا سحلا دنع ةنسام ىلا تيشم مارحخلا ةدعقلا ىذ رخاوا ىفو

 مارحلا ةجحلا وذ اهيف ىلع لهتساف ةداتملا ةرايزلل ةنما دمح ناطلسلا بنس دم

 1. 1815. لل : !ةءاتّتع 0ءمانز5 اوثعب زدءعوان'ذ ةرهاكلا

 2. 1. 17 : هواجاف 6.

 3. ةذ[55. لل ءا 7 : رخآلا داج.



 تبا عار تح

 تاواره اج شكاآرش ني راركلا ىدغارملا دحاولا دنع ناطللا لوسرم لخد

 لح ىلا شي هللا 0037ه رس ناطلنبلا فاتك نإ معزو داقلا

 ءاج ذئموب كلانه ىلع نب مح دئاقلا نا 'دمحا نبا رداقلا دبع نب ىلع اشالا

 تكن ىلا عوجرال زهجتف اهعباو اهنم هتجاح ىضقف هل عرزلا ءارش مسرل اهف
 نم رشاعلا نينثالا موي ىفو ٠ ىناثلا عيبر نم *ىناثلا موب ىج نم جرخف

 اومعزو نجسو مهلك شيلا قافتاب ركب ىتَج كولم دئاقلا ضبف ىلوالا ىدامح
 كلذ ىف هعم اودهامت مهنا ىلع اشابلا ىلع ةفلاخلا ىف مهعامحا ”قرخ هنا

 نموم نب دمحم اوضبق مهناو *هيف ربخلا هل ثعب ىذلا هنا ليقو اهلع اوفلاحتو

 « رجحلا ةهج قيرط ىف ضقلا موي عبار ىف هلوسرم هغلبو هراد ىف ام اولكاو

 "دكا هلو لدحو ةلدنلا ىف ًاريص لتقهتم”رشع كلاثلا ننخلا ةشع قو

 000 | ١ تق د اسم اعدنو اعظعا ا[ كتم كلذ ناكف قولا ىف ءوققوو

 00 0 لح هما ناقا ني دع رسوب ةقالخلا ساوو اوقلاخو رن

 رسوب ”رصاخ برغملا ةهج ىف نيذلا تح مادخ نم مهريغو عتامو ومركو

 هلاتقل ةلحلا كولم دئاقلا فرصف *ىنِح لها ربخلا غلبف راجتلا نم انيب لها

 رسوب مهدرطف ةيطع نب ملاسو ”حاد نب دمحم نييئاقوفلا نيهاكلا اهلع لعجو

 ىسرملا ىف ةحورطم مهتاوابق نم ةدحاو اوكرتو اوبرهف اًئيش هنم اولاني ملو

 1. ط[5. ا : 1عق هنماق دجا نبا ه1[.

 2 105 00 : ءاتدلتلا.

 3: الله ين": نوح

 4. 015. ل : 1ه5 720ا5 هيف ربخلا 235 0[ا1ن16

 2 8106 رضا

 0 نلف رق 2 ككع لف“

 7. 015. 0: حور.



 ل

 وخا ركّذلاب ناسالا بطر انبحمو انخيش 'دمم نب دمحا نب نيمالا هفي رعت ىف لاق

 يغيرصت يوحن هيقف همال هوخا ىلاعت هللا امهمحر نمحرلا دبع هقفلا انخيش

 نيف رشمل .انالثلا ةركب ىلاعت هللا همحر قوت ةباحصلا ةفرعم ىف ظح هل يوغا

 نيسنحو ًاعبس هدلوم ناكو نيناثو فين نع نبعبرالاو يداملا لاوش نم

 همحز ىبتا ءارحصلا ىف ءاحلصلاو .اربكلا زئان لضم ىف هيلع. لض ةياسينو
 هتاكرب نم انيلع داعاو نييلع ىلعا ىف هتجرد عفرو هنع ىضرو ىلاعت هللا

--. 

 . عراتلا اذهب تايفولا تبتتا ء هءركو هنمب نردادلا ىف همولع تاكربو

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ىف علخف رهشا ةثالث الا ةيالولا ىف ثكمي ملف يساملا كرامم نب ىلع اشانلا اما

 هف هتاوخا نيبو هنس ةرشعلا بطت 1 مش مرد ىلا ىلحاو ىاثلا عسر رهش

 الا هتيلون موي هولو امو *ىوت نا ىلا كلانه ىتف )١44( بيش دلب ىلل ًايناث ىلحاف

 دبع نب ىلع اشابلا ةفاخم لجال ذيموي وه الآ هتبقر لبس نم دجي مل شيملا نا

 نب دوعس ىلع ملك نينا قفتا * هعلخ مول ىو .'لصاحلا هتبابمو رداقلا

 ماع ىناثلا عيبر نم *ىناثلا ءاعيرالا موي اشإب هوم دقق يقرشلا دورحم دحا

 'ةعيابملل سلجو ىسركلا ىلع عاطو ىلوت امفكو فلالاو نيعبرالاو ىناثلا

 1١ 315. 4 : اد عدمع 0ءمادأو انبحمو زدعواد'ف انش

 315. 1 : هفلخ.

 حداد. 8 : ادعدمع لعمسأو ىاثلا ز دعو ماع,

 نا غنح انت ١5 312. 4 : ةغلابللا



 كك نادل

 رداقلا دبع نب ىلع اشابلا نيبو هنيب ةكرعملا ىف التق لالب همالغو يسورعلا

 مآ و هلا ا 0 رع ةيئاثلاا اد ألا هللا تقضتتم ىفو ٠. نم 6

 « ىلاعت هللا مهمحر شكاسم ةنيدمب ناديز انالوم نب كلاملا دبع الوم ناورم

 قوت هلل اجو نس 14 نيداسلا نيمعلا) عولط ديتع, ءاسرالا: موي ىفو

 قضاقلا ىلا كلا يلو نبا ريب دمحا نب ركب وبا هيقفلا دهازلا لضافلا خيشلا

 لئاوا ىفو « نيما مهب انعفنو هللا مهمحر تبقا دمع نب رمع نب دوحمم هيقفلا

 يرصقلا رمع نب فسوب دئاقلا نيمالا فوت فلاو نيعبرالاو ىداحلا ماعلا

 000 01 1 مكسر نيلع نايلي ةدانا قا ككمو ضنا دم دحيم ف نفذو

 دبع نب ىلع اشالا ىمالا بحاص نذا نع يتارمغلا رداقلا دبع ئاقلا نيمالا

 دبع دئاقلا قوت ةدالولا ةلل هنم يوبنلا عبر نم رشع ىنثا ةلل ىفو ء ”رداقلا

 الا ةإ عا قولا ىف ترعلا دمع نئاقلا ضلتق يدنيلا/نمخرلادنيعنب هللا

 طساوا ىفو ء« صالا كلذب هل ثعب ناورا دلب لصو نيح رداقلا دبع نب ف

 ىنرضحا ام دعب ىنج ةئيدمب رارولا ميركلا دبع نب ميهاربا دْئاقلا ىثوت هنم نابعش

 او اك, قوق ةيسولا دبا ادهاتتو يىعابسلا_نموم نب دمح و ىهاوكلا

 دئاقلل بتكف رداقلا دبع نب ىلع اشابلل هتكرت تفرصو ريبكلا عماجلا ىف نفدو

 000000 ا اليت ديوب نسير ما وعز هياقم لوتي اذا: نوقوز نب كؤلط

 ا! 1 لجافلا انيثا قوت هنم_لاوش_نم نيرشعلا ءاثالثلا موي ىو : ىج

 ن, نمحرلا دبع هيقفلا وخا دمحا نب نيمالا هيقفلا ىلاعت هللا يلو دهازلا يقتلا

 يركتولا غيغب دم هيقفلا اصلا لضافلا خيشلا هيلع ىلصو همال دبتلا دمحا

 1. 015. 18 : هنم 0.
 92. 815. ( : كلت : 11 ؟ةا11 5325 001016 116 : كلت هندايق.

 3. 218. 8 : ىنارمعلا رداقلا دبع.



 دي ا

 ةالص دسب الآ نفد امو هنمب ىلامت هللا همحر شكارمب دمحا انالوم نب
 ما ىتخا دلو ىفوت هنم رسشع نماثلا ءاعبرالا موي ىفو ٠ تبسلا ةليل نم برغللا

 كلانه هدنع ىنا ىنح ةنيدم ىف ىنارصتلا ميهاربا بلاطلا نب نمحرلا دبع انا

 هنم نررشملاو ىداحلا تبسلا ةيشع ىفو ٠ ىللاعت هللا همحر ةرئاز انتدلاو ةح

 نيب هيلع ىلصو هزيهجم تيلوتو يركتولا تمت راتخلا خيشلا يرهص ىفوت

 هنع ىنعو ىلاعت هللا همحر ىنج ةئيدمب ريبكلا عماملا ىف عبخو ءاشعلاو برغملا

 فيرشلا ىفوت هنم نابعش نم رسشع عبارلا لاوزلا دنع ,اعبرالا موب ىفو ٠ هنم

 مهتاكربب انعشنو ىلاعت هللا همحر راوزاا فيرشلا نب ىلع فيرشلا نب 'ناديز

 اعابلإ نت انوصتم" دش كالا قوت هنمرشع ةثلاثلا ,االتا ةلل ىفو ٠ نررادلا ىف

 نم هثالثو انا تبو ريبكلا عماجلا ىف ذثتليل نفدو ىنح ةئيدمب كنل دوخم

 دعب ىهاوكلا يعاب املع ةسارحلل هراد باب دنع تاظوشنلا نم عبراو دوهشلا

 ةرضح هتكرت انعز ةوحض دغلا ىفو رايدلا املعتوتحا ام ىلع ًاعبمح انعلاَط ا

 دبع نب ميهاربا اشأبلا نمز ىف كلذو عرشلا ىلوتم ناذيتسا دعب هاوكلا
 ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا رصعلا تقو ءاعبرالا موب ىفو ٠ رارجلا ميركلا

 ىلصو ينازفلا دومح نب ردب نب دم هيقفلا عفانلا لضافلا بحلا خالا قوت هنم

 هللا همحر ريكلا عماجلا رباقم ىف ذئتعاس نفدو برغملا ةالص دب هيلع

 ماعلا ىف ىلوالا ىدامح نه عباسلا تبسلا موي ىو ٠ هنمب هنع ىنعو هل رفغو

 اشابلا هلتق ركب ىنا نب دم دئاقلا * ىلوالا نيمالا ىفوت فلا دعب نيثالثلاو نماثلا

 موب ىثو ٠ سم اك كلأملا دنع ىالوم ناطلسلا ىماب ١( :*) رداقلا دنع نب ىلع

 ميهاربا نب رمع قوت فلالاو نيثالثلاو عساتلا ماع حاف مرحلا نم موي رخا نينثالا

 1. 215. هك : ناداز.

 2. طاع. لذ ءا (ن : ىلوالا مقصنانع.



 حا «ع# بح

 عبخف ىنح نم هجورخ دنع انوك دلب ىف تاف عنتماو ىبا مره امل 'كلذ ةنومب

 ةعما ىفو ء نيما نيرادلا ىف هتاكرب نم انيلع داعاو هللا همحر هدحسم نح ىف

 ءاحآلا هقفلرا كانا نكانلا شل قوت هل ةارخالا قدام نم انوي ىناثلا

 هيف نفدو. ىتحي ةرضاح هتزانجم ىلاو اب دن ىف ليلخلا دما نب دمع نب دمم

 هدرا ياللا 0 ل ل انك راوي نان ا نع وهو نانا ىاقم ف

 نيراذلا ف اذه ”اريخ ىع ءازاجو هنع ضرو هللا هحر ىقغ ىف 7

 موي ىفو لاحلا لغشل اهنم تعنتما مث ةالصلا ىف هل ًابئان ىنلعج دقو « نيما

 ا هلال ف هياتم كيلو 0١ 45 روك ذملا رهشلا نما نيريعملاو كلاثلا ةمجلا

 وهو باد دمحا ىضاقلا نذا نع ٌةيطاق هتايعا قافتاب روكذملا دلبلا ىف يركتس

 ا 0 كاك و نكاسلا سيحا هوا قو © دئمؤي لضفلا ىلواي لفاح

 هيقفلا هرصع ديحوو هرهد ديرف ةمالعلا ملاعلا خيشلا هتكربو تقولا ديس

 الو هلع ىظوو. ىلاعت هللا هةر. كقا دمع نب رمع نب دا نب ايان دحا

 هم رشع نىاثلا ءاعبرالا موي ىفو ء هدلاو راوح ىف نفدو نيرادلا ىف هب

 0000 را للا اذه اواو ٠ .ىدعس دج .ىتا' هنا ةيفعا تدلو

 ا 1 للا ني رعو ىج دج هلأ دنع *ةبفقلا نب قاس ركب

 6 ا لا ” الل اااقلا نين سعاغ دئاقلا ”كلدكو هللا همحر اندو

 مرحلا سداس ةعملا ةليل نم رجفلا عولط تقو ىفو هرخاوا ىف شكام

 '”ناديز انالوم ناطلسلا ىلاعملا وبا فوت فلالاو نيثالثلاو عباسلا ماعلا متاف مارحلا

 1.1415: كلذك.
 2. 118. 4 : ريخ.

 3. 1155. قلل ءا (ن : هيقفلا 23816,

 4. 115. لل : ىتسحلا.

 . 115. 4 : نباديز. 3



 هع 48# د

 'هب انعفلو هل رفغو ىلاعت هللا همحر ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو هيف هيلع

 لضافلا خيشلا ىفون هنم ىلوالا ىدامح نم رشاعلا دحالا موي ىفو ٠ نيما
 ينالفلا ركب ىنا نب دادك دم مامالا نبا دبءس دمحم مامالا هيقفلا ثدحلا

 اةلتع سيما موب ىفو ٠ نيما هب انعفنو هللا همحر ريكلا عماجلا رباقم ىف نفدو

 ةالص دمب هلع للضصو دايزلا ن ىلع ىقوت هنم نيرشملاو ىداحلا لاوزلا

 ةمّلا ةحيص ىفو ٠ ىلامت هللا همحر ديعس مامالا ةرواجم ىف نفدو رهظلا

 همحر يحاحلا وعاد دمحا نب ميركلا دبع ىقوت ةرخالا ىدامح نم نيرشعلا

 نب مالسلا دبع مامالا هيقفلا قوت هنم نيريشملاو ىناثلا دحالا موب ىفو « هللا

 ديس مامألا اوبل قا: نفدوأ زهظلا ةالط دنب: هيلع لطو الفلا 330

 ديس مامالا هدعب ةمامالا ىلوتو ىلاعت هللا همحر نيئس عبرا ةمامالا ىف ثكمو

 قب فسْؤي دئاقأ الو "ىف: لورا نط ديلا مالك رصف اة ١
 . ىلامت هللا مبمحر دمحم دنا نب دمحا ديس ىضاقلا نذا نع يرصقلا رم

 ناجح مآ ةضرشلا تفوت هئم درفلا كينر' نه نسنادلا ندخل هن

 ىف ىدعس دمع ىخا ةجوز ينسملا *راوزملا فيرسشلا نب ىوب فيرشلا تنب

 نيئالثلاو سداسلا ماعلا ىف يوبنلا عبر رهش ىفو « ىلاعت هللا ابمحر ىنح ةئيدم

 نب ركب ىلا نب نكتز دمع نب بقاعلا ىضاقلا طبس راتحلا هيقفلا ىثوت فلالاو
 ةخسنب ىأ ىذلا وهو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ميدخ ”ريب ركب ىلا نإ دمحا

 مطب ام بلج رشابيو هدلوم ىف ربلا لاعفاو حدملاب همدخي تكنتل * تاينيرشعلا
 هوفكي نا هدالوا هنم بلطو مىهو ربك ىتح ماع لك ىف ىنج نم هسفنب ايف

 1. 83[. 18 : |هه مصماق هل انعفنو مقموانعأت
 . ا[55. 8 ©[ 0 : روازملا.

 . 315. 8 : رب.

 ضح انت 1١5 . 318. 4 : تائن.رمثعلا .



 2-2 1 د

 ماعلا اذه ىف يوبنلا عيبر نم رششع ةسداسلا ةعملا ةليل ىفو ٠ روكذملا رهشلا

 لكتكم د ةيهاكلاو يساملا دمحا نب د اشايلاو ىلع نب دمحم دئاقلا قولا

 صيت 11١] كر امقنح تدازتهنم لاوغ لئاوا قو ء.ىض مك يساملا

 نم رقع اناثلااياعب رالا ةوح قوز, ىلاعت هللا اهمحر نيكلا عماجلا قا تفوإو

 عفانلا رابلا خالا ىتوت فلالاو نيثالثلاو يناثلا ماعلل متافلا مارا مرحلا

 يوائسلا يرك هللا دبع نت .نكي ىنا نب دمحم حصانلا بحلا فطالملا قيدصلا

 ةضل, ناد حا ىداتلالو انآ طتللستف« دنلوب, ىج هيد نانل ا: نقم ف قفدو

 ايلا راسو لطلاب ناك اقملاواءارقثلل ابن .ناك هنم

 ا للا را اال اعو :انووتة كو ةورم اذا ةيلظلاو

 ايندلا ءانا نع اضرعم

 ءامسلا ميدا د ىلا لو قدضا او: دهتلا )ف هلثي نا ١ الاوز هما

 ىف: ولو ليدبت .الو نييغت الب هتام دنع انقرافتو هتايح ىف كلذ ىلع انرشاعف
 ب رغب كل قب هاقيغ اانا عمجو هنع ىنعو همحرو هل هللا رفغ ةدحاو ةعاس

 3 كلدلا لع هكا بموك يلع ةنخ !ذالاوا ةباوقع البير قالا: نتؤدرفلاو

 اال | كقارلا يزور حلاو ئداللا ميجا. ماوي ىو ٠ ايتج- .ةياخالابو

 رقع ىداخلا دجالا موون ىفو“ هن اهلع ىفعو اهل رفغو هللا اهمحر نارمع تب

 ا 1 ا لالاوب انانالثلاو (ناثلا ,ءامللا لفكملا. ماريا ةحنملا د: نم

 سماخلا ماعلا لئاوا ىفو « هنمب اهنع ىنعو اهل رفغو هللا اهمحر نارمع ةئبا ةشئاع

 دمحا )١4( سانعلا وبا ملاعلا هيقفلا اصلا ريا لضافلا فوت فلالاو نيئالثلاو

 هئيجمب ما مكتا ةهج ىف هنكسم ىف ًافوخم ًاضرم ضريمو ينساملا ينالفلا دم نب

 سول كل راض ا كلا ىلا ا فرق لسودانلف :تكشت ةرضاحل

 1. ل[همواتع لقصف ]عه رطصعق. لل ءأ

 2. 1155. 8 ءأ (( : راقوو.
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 ىلامت هللا همحر اياطملاو مركلاب رهتشاو هرمع *رخاوا ىف الا *باوب 'هل سيل
 ًاراص انويش ها همحر ناكو ةيامعستو *نيفحو سمح ةئس تعمس ام ىلع هدلومو

 نب ىلع اغالا ىفوت ماعلا اذه نم ىناثلا عبر لئاوا ىفو ٠ ىبتا روءالا طباض

 ليغ الب ورلا ىف ىروو يكزلا ىام دئاقلا بيذعتب يناسماتلا هللا دبع
 ىتون فلالاو نيرشعلاو نماثلا *ماعلا عاف مارحلا مرحلا خلس ىفو ةالص الو

 رهش ىفو ٠ ضن دمم دجسم ىف نفدو يسانجالا فسوب نب دح اشابلا

 رباقم ىف نفدو يجلعلا فسوي نبا دمحا اشابلا ىثوت ماعلا اذه نم نابعش

 7 عفااب فورعملا دوم هيقفلا ىفوت معا هللاو ماعلا اذه ىفو ٠ ريكلا عماجلا

 ىفو ء ىلاعت لا همحر ىتبح ةنيدم ىف يرككولا عمرك (16-) دمع نبا نميلس نإ
 خبشلا قون فلا دعب نيرشعلاو عساتلا ماع حتاف مرحلا نم نيقب ثالثل ةعمجا موي

 موي ىفو ء هل رفغو ىلاعت هللا همحر يرك دم نب دمع مامالا ملاعلا هيقفلا

 نب بس ينج قوت ماعلا اذه ىف لاوش نم رشع سماخلا لاوزلا دنع دحالا

 دمي نيثالثا ماعلا نم ناضءر رخاوا ىفو ٠ ىنح ةنيدم ىف ليعامسا ينج

 ىدامح نم رشاعلا تبسلا موي ىفو ٠ نارمع تنب ءارهز انتمع تيفوت فلا

 نب قيدص مامالا نب دوم مامالا رييكلا عماجلا ماما ىقوت ملعا هللاو ىلوالا

 نوعبس اهيف هلوخد موب هرمعو ةنس نيرشعو ةّتس ةمامالا ىف ثكمو لمت دمت
 نب ماللا دبع *مامالل ةمامالا تبث هتافوب هنمب هنع ىنعو ىلاعت هللا همحر ةئس

 نم رششع عبارلا ءاعبرالا موي ىف ليوط نمزب هل ًايئان ناك هنال ينالفلا كد دمع

 1. ذ[5. 8 : هل نقص

 ذآ. 15 : بار.

 2 : رخوا.

 1 : نيسجح 6.

 5. 815. ذل : ماعلا

 : مامالل 6, 1
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 سيدارف ىف هتج ودا هللا لغا رشاملا نم نيتسلا لمكم :هدلوم ناكو ةنس نيتسو

 قا دككرل ىف 07 047 ىكاقلا ءاعالا قوت نهقلا انه ىو ءهتج

 نب دا اش 7 لختلا لو هياوارهخأ ةئاكو ةدحاو ةنس ءاضقلا

 كا اا ايلا دا ازا اقوا ادت سوم, ىماقلا

 هنع ىنعو ىللاعت هللا همحر 2 نب يرك ابا ىنح ىف هفطالمو ىدلاو

 تالا لاو سداقلا ل ليكم ءارللا ةحللا ىذا طيئاوا ىو. هل رفغو

 0 مرا 1 دلل يرسل حارا اهمنلا دلال ناج كني دس [غ تقرت

 ةينسحلا ةيمشاملا ةشيررمشلا تيفوت هيفو ةيراصنالا نمحرلا دبع نب ىلع ديس

 ىفو ٠ نيما مهتاكربب انعفنو ىلاعت هللا مهمحر ىلقصلا دمحا فيرشلا تنب ةمطاف

 نيرشعو عبس ماع حتاف مارحلا مرحلا نم تيقب ةليلل اهرخ عولط *ةعجلا ةليل

 سارلا نايرع دم هيقفلا تافشاكملا بحاص ىلاعت هللا ىلو ىقوتو فلا دعب

 نفدو ةفاعلاو ةصاخلا اهريضحيو ءارحصلا ىف رئانْلا لضم ىف ةوخ هلع لصو

 هيقفلا خيشلا لاق ةلبقلا ةهج نم ةضورلا جراخ دوم هيقفلا راوج ىف ذئنيح

 ديسإ فرع ىسوم نب ىلع نب دم وه هفيرعت ىف يركتولا غيفب دمحا نب دمت

 لادقلا نوخالاك هتقوز ءاهقف نم دحا١ نيطاضلا نه ناك سارلا نايرع دخ

 ايغم دمحا هيقفلاو غيب دمحم هيقفلاو دوم هيقفلا ىتا نمحرلا دبعو هللا دبع

 رذعل نكلو ةعمللا ىلا ولو جرخي ال هتيب مزالو كلذ كرت مث هما لوا سردو

 ترهشاو مههريغو تاشاملا نم هرازف ةيالولاب سانلا دنع رهتشاو كلذب معا هللاو

 )0| لع ٠ انواع ألا تاوتنلاو رواتنلا/ءودضقو: برغلا دنع هتكر

 4. 868.0 2 ريس“
 2. 115. ل : ةعجلا من5011.



 كك فلخحلا

 ىلوتو شكأسمم نم هئبحت دعب ةدم !بإب دمحا هيقذلا سلجم رضحو اهريغو ةيفلالا
 هللا همحر قوت نا ىلا فلالا دمب نماث ماع نابعش ىف ضن 6 عماج ةماما

 هدلوم ناكو فلا دعب ريشثع سداسلا نم عماجلا ىف بيطخلا نع بانو ىلاعت

 توذ ىفو ٠ ىلامت هللا همحر رشاعلا نم نيءيسلاو ثلاثلا ىف ىلاعت هللا همحر

 نبا مكتسب فورمعملا ديعس هيقفلا انوخا ىثوت ماعلا اذه نم مارحلا ةدمقلا

 ىنح ةئيدمب هنمب هنع ىعو هللا همحر يرك اا فطالملا هقيدصو اندلاو بحاص

 فلالاو نيرشعلاو سداسلل حافلا مارحلا 'مرحلا ىفو ٠ نانلا رباقم ىف نفدو

 فورعملا نيحادملا خيش راتخلا نب دم دهازلا اصلا لضافلا خيشلا ىفوت

 همحر ةريثك دئاوف هنن تدفاو تامملا ىلا ةلوفطلا' نيح نم هتمزالو نس

 هيف ىفون ىذلا مولا ىفو ةئس نوناتو ةعبرا هرمعو هنمب هنع ىنعو ىلاعت هللا
 اهرمعو تبقا دم نب رمع نب دمحا جاملا ةنبا ميو ةجيدخ ىلاعت هللا ةءا تيفوت

 ٠ نيما ابل رفغو هللا ايمحر ”نينس رشع نسلا ىف اعهْتو ةنس نوعستو ةعبزا

 قوت ماقا امها "ردملا نم ةناقأ:لاروإا ءاشملا ةالصادمب سيما هليل ىفو

 لضافلا انخيش هيلع ىلصو يديعسلا ىماع نب نارمع نب هللا دبع يدلاو
 دهتحلا نب نمحرلا دبع هيقفلا وخا دمحا نبا نيمالا هيقفلا ىلاعت هللا ىلو دهازلا

 عماجلا رباقم ىف هدلاو راوح ىف تقولا كلذ ىف نفدو سيجا ةوهت هنم ةيصوب

 هلسغ رضحو ضيا ةيصولإب ربقلا هلازنا ىلوت ىذلا وه روكذملا خيشلاو ريكلا

 هتالص رضحو يركتولا غيفب دم هيقفلا انخيش اصلا يلولا لضافلا ريخلا

 نايعالاو (1؟4) ءاحلصلاو ءابقفلاو خايشالاو رباكالا نم ةريثك ةعامح هففدو

 ىف هل ةالابم ال نم وا ٌرذع هسبح نم الآ دليلا ىف فلي مو ةماملاو ةصاخلاو

 عبس نع ملعا هللاو ىثوتو همركو هنمب هنع ىنعو هل هللا رفغ ريخلا عضاومب روضحلا

 1. 215. 4 : مرعلا 6.



 كلا هنو تح

 فلا دعب نيريشعلاو ىناثلا ماع يوبنلا عيبرلا نم ةرخالا ءاشعلا ةالص دعب

 فوركس زعبيل لادا هلا وصد قس "نكت دنع قيد هبتلا قو
 اصلا ريخلا قوت فلالاو نيرشعلاو عيارلا ماعلا ىف ىلوالا ىداج رهش ىفو
 ىضرو ىلاعت هللا همحر يورت دمحا هيقفلا سابعلا وبا لدعلا ىضاقلا دهازلا نيدلا
 ىف ديعس ىضاقلا ريبكلا عماجلا ماما هدعب (1؟) ءاضقلا الو وكب ةنكوادتب
 ىلع اشابلا تكتب ىمالا ىلو ةرواشم دعب هيلي ىذلا ةرخالا ىداج رهش
 ىتج يادوسلا اهئاطلسو *يلادبلا ذئموي ىح ماحو يناسملتلا هللا دبع نب

 دعب نيريشعلاو سماخلا ماع حئاف مارحلا مرا ةرهش قو .. ركاش نكي وبا
 ىفو ٠ دوواد نب دمحم جالا ايكسا نب نوراه اكناا فوت رعا قارا كلفلالا

 للا همحر دايزلا نب ىلع نب ملاص دم هيقفلا انخيشو ”انوخا ا نمل روع

 عيبرلا نم نولخ سجل رصعلاو رهظلا نيب ءاعبرالا موي ىفو ٠ هل رفغو ىلاعت
 نب دمحا نبا ؤطصملا مامالا هيقفلا ىثوت فلا دمب نيرشعو سمح ماع يوبلا
 ًانم ال ىلاعت هللا همحر ناك مويلا كلذ ىف *؛عبخو غيفب ركب يبا نب دوم
 هيلع أرق غيغب دم هيقفلا ريكلا هّنع نع ذخا ًاتومص سانلا ةطلاخم ىلع ًاروبص
 نامع هيقفلا نعو هيلع لمكي م رصتخلا نا ريغ اهريغو رصتختلاو ةلاسرلا
 رضح دهجلا دمحا نبا نمحرلا دبع هيقفلاو يرك دمع نب دم هيقفلاو يلالفلا
 هلط ,ادتبا لوا دمحا هيقفلا نب اب دمحا هيقفلا نع ارقو اطوملاو ا
 5-5 هئقفلا هترع نب نءو هريغو راو ولا ند 6 همع ةاح َّق
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 هل ثعب هقرطي ملو دإبلا عجرف ًاروغنو ًارادا الآ نودادزي ال مهدحوو مهاع

 ىمرملا نم اولحترا ءاعبرالا ةحبص ىفو هراد ىلا وه زاجو ىرج امب هربخم نم

 'برق ىف هنالحو يثوبربلا ىسيع نب يلالفلا دصقو وه جرخف دلبلا ىلا

 لقي ملو سيما لل هتلح ىف هدنع تابق بورهلا ىلع ةنواعملا هنم بلطف دلبلا

 ىضاقلا راد ىف لخدو هعم ا سيلا ةوحن دلبلل هدرف بلط ىذلا هل

 ام عيمج هنم ضب نم هيلا فرصف كرابم نب ىلع اشابلل كلذب ثعبو ةعافشلا
 صاف ةامرلا نم ةعامج هانا ةيشعلا ىفو عيملا اطعاف ةنطلسلا ةدع نم هيلع ناك

 نب دمحم دئاقلا عمورلا ىف هقنع برضو ةبصقلا ىلا هوفتكو هوضبقف اشالا

 مث كلانه هوقلعو قوسلا ىلا ةنيدملا ككس ىف هلجرب هورجو دوعسم *فسوي

 ىديس ىللاعت هلا يلو راوج ىف ريبكلا عماجلا رباقم ىف هونفدو هوزهجو هولزت

 . روكذملا مرحلا موي سداس سيلا كلذو ىلاعت هللا همحر ينتاوتلا مساقلا ىنا

 ماعلا ىلا فلالا دعب نيرششملاو ىداحلا ماعلا نم خيراوتلاو تايفولا ركذ

 لاوش رهش ىف قوت كنل دوم اشالا كلذ نم ٠ فلالا دعب نيميرالاو ىناثلا

 تام لبق ضن دمحم عماج ىف نفدو فلالاو نيرشعلاو يداحلا ماعلا ىف

 عباسلا هلل ىفو ء ”نورب نبا ىعام دئاقلا قوت بيرق نع هتافو دعبو ًاموعطم

 1. 3[3. ل : دلبلا رق ىف.
 92, .١15 ( 4 فسوب .

 3. 5. 0 ناودر.



 كك الا

 مامزلا ىف اهانيصحاف لاملا نم اف ام ءاصحال رخا دهاش عم هراد ىف ذئتعاس
 امدعبف مءاصحال ًادغ 'عجر“ نا انوصاو يراويلاو كيلامملا الخ ام
 نا انورصا روكذملا رهشلا نم رسششع سماخلا ةعملا موي دغلا ىف مهانيصحا
 اندحو ىذلا *لاخلا ىلع ”هاندجوف (1١؟0) هلام ىلع هلاسن و نجسلا ىف هيلا ” ىضع

 ءاشب ام كلم ىف لعشي ىذلا رداقلا كلملا نحبسف ءاثالثلا موي هيلع يرو يتلس
 كيلذك نجحسلا ىف هوكرتو فرطلا ةحل نم عرسا ىف نيبوركملا "نع ردا
 نيعبرالاو ىناثلا حاف مارحلا ماّرحْلا نم ءاروشاع ةليل لتقف هلتق ىلع اوقفتا مث
 ا كيلالاو

 مهنا مث غاك لها عم رداقلا دبع نب ىلع اشايلا ةصق مامن ىلا عجرنلو
 عوجرلا ىلع ًامزاع هافلا لصو املف تكنت ىلا عجرف نكس دم ايكسا اوقلطا
 ىناث دحالا موي ىفو مهل باذعلا تالا نم ًاعاونا دعتساو داهتحالاو ديلاب مهلا

 فلاخ رول ةيرق اولصو املف ريك ىمسم نم عفدلاب هبراوق سما روكذللا مرحا
 ىسرملال اوييحرو ماب (ىساملا كرابم نب. ىلع اواوو نينئالا .ةليل .شنحلا هيلع
 ربلا هدنع سيلو ربلاب مهب قحتلي نيتثالا كلذ ةحيبص وه جرخو براوقلاب
 ركف ربا كلذ عمس قيرطلا ىفو مهوحن هحوتف نالزعلاو ةفلاحملا هذهل
 ينثكأرملا دوعسم نب دم دئاقلا الأ هعابتا عيجج هنع برهف تكتل اعار
 ديس ىضاقلا سما هدغ ىفو ءاثالثلا ةليل هيف تابف دهعلاو ءافولا لها نم وهو

 كلذ ضرع مهلصو املف هنيبو مهيب حلصيل ىسرملا ىف ميلا ىضمي نا دمحا

 3215. لل : هدحوف.
 315. ى : 13ءادن6 0عماتأ5 لاخلا ىلع ]113[1156 لعفب.

 تارا ة.يئالس دو 115. ة : ىلع.



 ينس اكو تت

 نموم نب دمم هميدخ دنع لوالا رئا ىف ىتل ًايلان الوسيم فرص مث همم

 توتحا ام عيمج لكايو ىلف دم 'يرو يتلس ضب نا هل بتكو يعابسلا
 هلتق ديري ديدحلا ىف الكم تكشت ىف هل هئعبو هدالواو هلايع عيسو هراد هيلع

 لاط ىتح هرظتناف جحلا رفس ىلع هتمزع دنع هنع هكسما ىذلا هلام لجا نم

 *لوالا لوسرملا ىناثا لوسرملا قيس لصاحلا هفرصي ملو ىضف راظتنالا هب

 دنع وهو باتكلا ارق املف رحنلا موي ىناث نينثالا ةوحن ىج ةنيدم لصوو

 مهتداع ىلع ىكَج راد ىف وهو روكذملا يتاسل فرص روشملا ىف ذئتعاس دئاقلا

 عم ينرضحاف ديدحلاب الكم ةبصقلا ىف هنحسو هضقو ,اغ ديعلا مايا بعلم ىف

 كيلامملا ىوس مامزلا ىف ايف ام ايصحاف ذئموب *هراد ىف ام ءاصحال رخا دهاش

 ىضع نا انيما دغلا ىف مهانيصحا ام دعبف مئاصحال ًادغ عجرت نا انماو

 راهت نجسلا ىف هيلع انخدف .هلام ةياهن كلذ نا ان رقيل نجسلا ىلا هعم

 انمقواف هلام ةياهت هنا رقاف مامزلا هلع تارقف لاخلا سنب ىف هانفلاو *.اثالثلا

 ةجحلا ىذ نم رشع عبارلا سيلا راهن لوالا لوسرلا لصو مث اهف ةدابشلا

 اوارو باتكلا اوءرق املف فلالاو نيعبرالاو ىداحلا ماعلل لمكملا مآرحلا

 مهدحوو نهولاو فعضلا هلان هلا بير الو كش الب اوققحت 'ةادهملا ردصلا

 نموم دلو دخم اوضقو ذئتعاس اوماقف اهمارباو ةفلاخلا "حبق نم اوغرف دق

 ىف ىذلا ديدحلا اورخاو روكذملا يرو ىتلس هيف ىذلا نجلا ىف هونحسو

 شيلا راك عيمجو دّئاقلا ىنرضحاف نموم نب دم ىلحر ىف هودرو هيلجر

 1. 215. لهل : يراوز 115. ( : رو.

 2. 345. ف : لوسرلا.

 3. 815. فل : هاذ.

 4. .١15 لك : ادعدمع 0عمادأ5 رقبل زدعوعان'ذ ءانالثلا رابن.

 5. 815. هل : ةادهلا.

 6. 315. 0 : 2 : عقردق لوانأع مدان" يسن ,



 د نرد د

 1ك الام مايظعاوي اتكيت الإ .مهودرو اهيا نمت اولتق نم :.اوانق .ام

 رهش ىف تكن لصو املو جحلا نيديسلا عم ةقفرلا تضف هتحهم ذاقنتسا ىف

 ى ىلا ءاح ىلع يعباسلا نموم نب دم هميدخ هجو روكذملا ماعلا ىف بجر

 داراو مهيلع ًادْئاق نوكيل غاك لها ىلا برعلا دم دّئاقلا هاخا هجوو هتلاسرب

 1 مهل هدنع رخدم وه ىذلا بضغلا كلذ لجا نم (1؟) مهنم مقتمي نا

 هولكو هوضبقو هيلع اوماق ماقتنالا ىف عرش مههلصو املف ةامرلا نيسْْلاب مهعانتما

 هلتق نع اوفعف مهنم رابكلا خويشلاب راجتساف هلتق ىلع اومزعو هلام اولكاو
 مل نكلو مهلاتق ديري هسفن مهلا هجو هب هاخا اوللءاع ةتامشلاب ريخلا هغلب املف

 ىذ رهش ىف قبرطلا كلذ ىف ثرحلا ديري هناك جرخ تكّست لهال هرهظي

 ا1 تدل نم / ةقلع نم تحلف ملاح لع راح روكذملا ماعلات ىف ماريا ةديقلا

 ًادحاو بلا, غاك لهال نيلوسرم اوفرص ىنج ةرضاحب ىذلا شيلا كلذ عمس
 كلذ اولبقف هتفاخم ىف ةدحاو ةلكو ةدحاو ةين ىلع مبعم اونوكل دحاو دعب

 هباحصأو وه برهف نيع ةفرط هومزهو لاتقلاب هولجاع مهغلب املف هيلع اوقفناو
 "01 دك اند ا يلنلع ةيشلإ هيراجإ ايفو متتاوتب فراخ اوتخلاو

 ة اوك بتل مغدنعي نكس نا.هنم: اومارو ”ءومظعو .ءوربكف :نكم دج ايكسا

 هتمرح ىف هوكرتو هوعفشف روكذملا برعلا دمحم دئاقلا هيحا ىف عفش هنآ مث

 مي راس ل وناباك ةيزكذلا ةيرالعإ اودي مهنيبو ىلع اشابلا نيو حلصاف

 ىف كولم دئاقلل ًابهذ لاقثم ةيامعبس فرصف مهل ًالاصيتسا مهلا عوجرلل ةلحلا
 مهيولقل ًابيبطت كلذب ديرب ”ةيدهو ءاطع كلانه نيذلا شيجلل اهمسقي نا ىنح

 1. 1155. قل ءا 2 هرمءاأعصأ : هقحل نم«

 9, 115. | - اومظعو.

 3. 115. ل عا 8 : ةنده.



 ثل فرو 7

 نب دوواد ايكسا دنع ىلا هليسارمم ثعبو ةلحلاب اهب لزن ايكوك دلب لصو املف

 ا ا يا ريمالا نب ناب دمع ايكسا

 لمحو ابرق تانب نم ةدحاو هجوزو حلصلا كلذ لبقف ايادهلا نم ًاريثك

 حاصلا كلذ لوق نم هتلاسر هل اوفلبف هيلا مهبالقنا ةعاس مهعم هليسارص

 ” تاغانلا 3. وح ماد اه انيس ةنامالاو ةفطاو نينا ويرط حتفو جاوزلاو

 دارا ا تثكست ىلا ترا هتجوز ,اقلل ًايراق كعف :تكشت ' ىلا عجر م

 نوشمي ام ةامرلا نم نيعو هناش نه حلصي ذخاف معز اك جملا رفس ىلع مزنع مث

 وهو ًانيمم ًاددع هل اوفرصي نا غاك لهال ثعبو تكن شيج نم هعم
 تكن لها نم نيع ام ىلع ةدايز هعم نوشمي نيذلا مهدنع ةامرلا نم نوسخح

 دمحا ديس ىضاقلا هابق مهلع هدنع ًارخدم ًابضغ كلذ ناكف اوعنتماو اوباف

 مهعاتجا ىف يركتس عماج ىف هوركذو هوظعوو *ةبرغلا كلت ىلع دلبلا ءابقفو

 عباد ىفو فاو ممصف رفسلا كلذ ىلع هّتم نع لحن نا ”ىسع امب هعم كلانه

 سانلا عم عداوت فلالاو نيعبرالاو ىداحلا ماعلا ىف رفصلا رهش نم رشع

 تاوت قيرط ىلع ىشمو مهلع برعلا دمع دئاقلا ءاخا بانتساو شيحلا عمو

 يدارلا زيزعلا دبع نبا دمحا ديس دهازلا قتلا كرابملا ديسلا عم قفارف

 يوبتا عيبرلا رهش مهلع لبتساو انا دمحا هيقفلا ةمالعلا نب دمحم دبس هقفلاو

 يشوبربلا ينامحرلا ىسع نب يلالفلا كلانه مهقحل تاون اولصو املف *نوارا دلب

 ىف امهلع لخدف نيديسلا ىلا برهف هلنق اودارا اليل مملع اوحاطف هباحصاو

 دعب جحلا نع هودص نكلو امهتمرح ىف هسفن اوكرتف اهراجتساو امهطاطسف

 1. 313. 8 : دوواد نيلس ربمالا نب.

 2. 315. 0 : ةمررعلا.
 3. 315. كل : ىعاسلا.

 4. 8لقك. ة : ناورا.



 كلك خرا | 0-7

 ديسلا هل لاق مث هعم ترض هلزنم ىف ناطلسلا هاتأ مويلا كلذ ةيشع ىفو

 كقزر ىف اهلمحنو كمايا ىف الآ هناحس هللا اهردق ام انل هذه هترايز ىخاقلا

 ىف الا ىلاعت هللا اهردَش رف ميهاربا اكل ما درا لوا كف ةيبااتدعلا املاط ىنال

 ىراد ىلا عوجرلا ىلع اديك زان ىلاك هللا اانا هديا الو اناو تقلا اذه

 ىناطعاو كلذ لعفف هعم ىناتستل ةليللا هذه ىف ةولخلا بلطا يءارو هكرتا الو

 اعرف مهيواقا ىف زي نع ايندلا لام نالا مهناشأ نما شيل ءاظعلاو تارقشإ رشع

 ةديدع ا ا ا اعلا نسخ ل اناوكاو از اه -ةرادأ ىلا

 نمو نيريشع رقبلا نم ىناطعاف ىنح ىف يراد ىلا عوجرلا ىلع تمنع مث
 '001 القا ةللحلا نمأ كير ماي ادعم ىم تارا عدل

 ىلاعت هللا نم اذاو ىش لك نم ىلع نعا ال هذه كترايز ىل لاق ةفاسملا دعب

 ةورملاب هعم ىناد لزي ملو كلذك هل هتدوامف انل هدواع لباقلا ىلا *ءاقبلاب 57

 ىلاصت هللا همحر ىلعالا قيفرلاب قحتلاو هحم ىضق نا ىلا ةرشاعملا نسحو

 ااا لل فر نوما لل قطو انبش عجو هنع ىنعو هل رفغو

 نوثالثلاو كااثلا بابلا

 عماج ءانب ىف عرش فلالاو نيثالثلاو عساتلا 42 قد! رجا اذَع قو

 هسفنس مف اهلا واساو كلذ نا ةلح زهج 3 يفصلا رهش َّق اهنم عرفو ءانهلا

 1. 355. ة : كرع.
 2 11. 1 5 ءايلبلاب .



0001 

 كيانه مالعالا هل ثعفف ةنما دمح ناطلسلا ةلح ىلا ًامثاف ءانيفلا روكذملا ديسلا

 ناطلسلا ةيؤرل كلانه هقللا نا نيب ريبختلاب لوسرملا ىلا درف انلوصوب

 ابحاصتم هيلا عجسرت مث ايف لع مدقي تح هتلح ىف ' تيا نا نيبو هيلع مالسلاو
 تيشف ًايناث هعوجر ىف هنع ةقشملا عضو لجال لوالا ترتخاف ةيؤرلاو مالسلل

 ىضاقلا ديسلا نذا هتلح انيرق املف دغلا ىف الا انلصو امو ًامركم ًازيزع مهلا

 تقو ارم انخدو ةلخلا اناصوف ىرءاقلل هلوسرم ىلا وه ثعف ناطلسلا هب

 رهظلا ةالص دمب الا. دحا انم داو لكرب مو ثيفلا لوزنب قداصو ىحضلا

 حرفلا ةياغ ىف حرفو ىف بحرف هلزنم ىف ىضاقلا ديسلا دنع دئتعاس تيشف

 كلاذك *ىن بحرو هراد ىف ناطلسلا ىلا ىبم ضبنف ريخب ىل اعدو رورسلاو

 باتك مهلع ىرقو هناريك عيمجج رضوحو هدنع لكنز لماع لوصوب تقفاوو

 اوحرفف هنم لكتز .ضبقو هنع وفعلا نم ىلع اشابلا هب سما امب كولم دئاقلا

 بحاص وهو دوواد عمبنك ملكت ام دعب هتيدان ىف وه لاقف ًاميظع ًاحرف كلذب
 لكئز بلطم اغابلا انم لبق ثيح ةنطلسلا ىل َتققحت نالا لاق الوا مالكلا
 اهليصحت ىف هللا هللا مهيدبا ىلع ًاموسقم لكتز ناك نيذلا ءاربكلل لاق مث

 ثالث ابلاق ىلع اشاللا نم فئاخ اناو ًاراتخم ًاحيلم نوكيو داهتجالاو ةعرسلاب

 فاخت كنا تلق ثيح ًاميمج كنم ىاخن نحن نالا لاقف عمبنك ملكت مث تام

 دغ ىفو ةليللا كلت كلانه انبو اذه ىلع اوقرفتو ةحتافلا اوءرقف اشابلا نم

 ىلا عوجرلا ىلع مزعف ىضاقلا ديسلا مهاتا هلجا نم ىذلا مالا نم اوغرف

 وه ضمِيلف ىف ىناتسا ام لاز ام لاقف هعم عجار ىنب ناطلسلل ثمبو هتلح

 ىعم بالّقنالا ىلع منعو ىضر اف ءاش نا هب قحال اناو ىلاعت هللا ةكرب ىلع

 1. ةآق. كل : ىق.

 2. الق. 18 . ىب 3.



 كك ا

 هم ىر ارا اا ل ا ركنا لهشلا نمد نرشلاو

 عجر مث نمو مهب رفظي مف مهلا عحرو ًاضيا ةنسام ىلا عفد هنم ىناثلا سيلا

 شا" ناقل "زو 1 حلما مش كالا ركل !اهعلا"ى تكتم لا

 ميهاربا نب رمع ءاج فلالاو نيئالثلاو عساتلا ماعلا تاف مارحلا مرحلا نم موب

 دنع اوقتلاو رداقلا دبع نب ىلع اشابلا مهلا جرخف تكبنت ىلا يسورعلا

 لالب هدبع عم روكذملا رمع لتقو اولتتقاف لِلَه 'ةيردنفلا ءارو ثارحالا

 يف د مرا ىااولنلا لخل ازع نمخأو قيوانم اواوو: هاا -موهتاف

 يسورعلا ميهاربا هدلاو عجر مث ىنح ىلا دبعلا ساربو غاك ةنيدم ىلا هفكب

 اولزنف برغملا ةهج نم ةنيدملا ءارو ىتلا ةكنلا ىلا هتعامحو هدالوا يب عم

 اولحترا مث مايالا نم اوذخا ام كلانه اوذخاف ايف ءادوسلا هءابق برضو اهيلع

 ا 1 ناو داو اعلا اكو مث نيلوذخم *نيماخ تالو ىلا اوعجرو

 نوتالثلاو ىناثلا بابلا

 'ا 11 نإ - ذا الا اذه نم مارا ةدنقلا ىذ طساوا ىفو

 اهردقي مل ماوعا ذنم ىنم اهلطف هترايزل ةئسام ىضاق بنس دع هيقفلا لضافلا

 © ال0 ال زكا كلش ىقر لوا وهز ظفؤلا اذه ىف الا ةناخيس هللا

 1. 1813. 4 : ةيردنعلا.

 9 هك 3 نيساشب
 3 216. لذ ةسامو



 هس 9984 د

 نيثالثلاو نماثلا ماعلا ىف ىلوالا ىدامح نم عباسلا تبسلا موي ىفو ٠ لتقو

 صعاب هيف هقلعو قوسلا ىف ًاربص ركب فا نب دمع دئاقلا نيمالا لتق فلالاو

 لتق ثلاثا مويلا ىفو نيموب نجس ام دعب كلاما دبع ىالوم ناطلسلا
 هيف بتك هال ءيماب يرصقلا رمع نب فسوب دئاقلا نيمالا همضوم ىلوتو

 لتق#ىلع وه مزع دقو هل ةنايخلاو شغلا نم هيف رهظ امل ةلتق رش لتقي نا
 اباتع .يدمف ةتءالو ىف اهالوت ىلا لاومألا ىف همم بساحت ابل فسو لاقل

 اولاح نيسكارملا هتيرس لها كلذل 'نطف املف هلتق ديريو نجسلا ىف ًاديدش

 ةلتق رش هلنقي ىما باوجلا مهل در املف كلذب ناطلسلل اوبتكي ىت> هنيبو هنيب
 وهو انتكم قرا 3 كتعاس وق تق ةشوم يقسو مالا 000 |

 دحم ديس اي فسوب دئاقلا هل لاقف عذجلاو بعرلا هيف نابف هناصح ىلع بكار
 قاعو ىفونف هاما اي حاص هقنع برض املف ربصلا الا كيلع ام هللا عم كلإب در

 نابعش رخاوا ىفو *رييكلا عماملا رباقم ىف نفدو هيلع ىلصو زهجو لزت مث
 كلذ برش قوت *ىلوت امل هلا كاذو ةتسام ىلا *ازاذ روكذملا ماعلا ف

 ىلع اشالا هل ثعب ناضمر كلذ ىف ةنما دمح هيخا نبا ىلوتو "عمالس كندنف

 برهف ا مهءاخ “هيلا ازغ كلذلو عنتماو ىناف ايف هيلويل تكن ىلا مدقب نا
 ملو فيصلا تقو هنال مهعسي نا رده ملو هسانا عيمجم هنما دمح كندنف هلم

 (4+1) سماخلا ثيسلا ةوحض اهلصوف ةئيدم ىلا هلاح ىلع زال ةئتمو ةوق ىف يجي
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 - تي نر ا

 كلذو هتيالو ىف ةدحاو ةنس اذه ثكمو يرارإلا ميهاربا اشابلا لزعنا هخاس

 )١١( مهدنع ىخع امل غاك ىف هنالزع لبح مربت دقو هتموكح ىف ةدحاو ةنس

 هلام ىطعا ثيح ىرارجلا نيبو مهيب حلصلا ىف رداقلا دبع نب ىلع ةيهاكلا

 ًائيش هنم غاك لها طم مو تكتب اوناك نيذلا شيجال ىنج ىف هدافا ىذلا

 ىلع هعم اودهاعتف م2 حلصيل مهلا رداقلا دنع نب ىلع ىشمو هيلع اوضغف

 عباد ىف اشإ هولوو هولبقت اهب اهلها دوارو تكتل عجرف تاشبتلا ةيلوت

 م1 1 تال دلل ىف الواتس هلا فيس ناكتف روكذملا ماعلا" ناضمر

 رايدو عما ولا نيمزال اوراصو مهلتقو مملذاو مهناهاف ىرا وحلا ميهاربا اشابلا

 ةيالولا ىف ثكمو تبحر اب ضرالا مولع تقاضف ًابعدو افوخ نيفتح نيحلاصلا

 شكا يم ىف كلاملا دبع نب رامع اشابلا ىفوت همانأ ىفو رهشا ةسمحو نيئس عبرا

 اكل فل هل احا روت دملا يع" نأ لع كوت فوت نيف هنع اللا ةمحر

 نيثالثلاو نماثلا ماعلا ىف يوبنلا عبر رهش ىفو رهشا ةعبس ايف ثبلو ناضمر

 00000 0 طر كام لوما جاو امين تمقو ةضاقأل "هل نع“ فتلالاو

 ىجي ةدايقلا اهالوف نوقرز نب كولم ىلع هلدو البغي مف ىني ةموكملا ىلوتي
 مهلا ىضف ريتتفس ةليبق ىلع ًالماع ىرارلا ميهاربا اشابلا لج مث خعراتلا اذهب

 نب كول لزع عجر املف ًاريغصتو هل ةناها كلذب دصق مهعاتم لكذز ضبقو

 ىلع ىعّو هنا ليق ظششب تام ليلق نعف اهف هلعجو ةدايقلا كلت نم نوقرز

 ايف باجتسم ءاعدلاو اوناس يدوف دوم هيقفلا ىلولا ةضور ىف كالهلاب هسفن

 قدي لاقف [ سنا ع اح دل كنان كلذ ببسو هب انعفنو هللا همحر

 اذه ام لاثو كالهلا ةسقنا لغ اعدو يف انندلل حلا ثنا الا فيساا اذهب

 لع نا ىلا ايف روكذملا نوقرز نب كولم در مث ءازهتساو هنم ةتامش الا

 1. 8455... 4 6600 : ندعم.
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 دئاقلا ,اج مث يواردلا ىلع خسيشلا هعبتو بنب ىلا عجرف دارملاب رفظي ملو هلجا
 ربنملا خيشلا ىلاعت هللا يلو ىلا ذئموب غاك شيج داق يساملا يولكلاا ' دمع

 نيبو هنيب احاصيو فسوب دئاقلا دنع تكبنت ىلا هعم ىضمي نا هنم بلطو

 كلاي روكذملا هللا دبع دئاقلا رضحو امهنس احلصاو امدقن هللا دبع دئاقلا

 هلا ليقو هدعب تام ىلع خيشلا كرداو بن هدلبل عحرو احلطصاف حلصلا

 دسب ىلا ًانكأس كلانه هللا دبع دئاقلا قبو هللا ذاسعلاو تاف مسلا هسفن قسا

 دئاقلا هوخا هلكو هيق فرص تاوت ىلا رداقلا دبع نب ىلع اشابلا باهذ

 ىف قلعو ةدالولا ةلل هقنع برضو تكبتت ىلا ًاردغ هب ىِغل برسلا دم

 ىف نابعش نم ًاموب نيرشع ىفو هلي هما ىذلا وه ىلع اشابلا ليقو قوسلا
 ايف ثكمو ةيالولا نم فسوب دئاقلا لزع فلالاو نيثالثاو سداسلا ماعلا

 قافتاب ىرارجلا ميركلا دبع نب ميهاربا دئاقلا اهالوتف رهشا ةسمخو نينس سمخ
 كالا لزع هيف ىلوت ىذلا رهشلا اذه ىفو ةدايقلا راد ىف نكسف مهلك شدحلا

 كنل دوم ائابلا نب روصنم ديس اهالوو ىنج ةموكح نم ديبع نب ىلع
 لوسيم درو فلالاو نيثالثلاو عباسلا ماعلا ىف ىلوالا ىدامح رهش ىفو ع

 هسا ةافو ربخو هتبالو ربخم ناديبز ىالوم نب كلاملا دبع ىالوم ناطلسلا

 عبارلا سيلا موي ىح ةئيدم هلوسرم ةبح ,اج ىذلا هريهظ ةخسن تدروف
 ميهاربا دياقلا راص هئم رشع ىداحخلا ىبجلا موب ىفو ةرخالا ىدامح نم

 لمغيو هتيالو ىف فعضو نايف ةيلاعلا رادلا ىلا عجرو تكست ىف اشإب ىرارجلا

 آهات ىرت الو بحاو ءاش ام ًاجراخو ًالخاد ةيعرلا ىف ةامرلا نم سانلا ىندا

 رمثع كلاثثا ,انالثلا ةليل ىقو ًاداسف ضرالا ىف اوعسو اوغبو اودءتف ًاركم الو

 ىفو ىنح ىف دوم نب روصنم ديس كاملا فوت روكذملا ماعلا ىف نابعش نم

 1. الآدك. هل : دوم.



 موو كك

 . رهشا ةئالث ةيالولا ىف مح دئاقلا ثكمو 'هتبالو روف ىف ءاخ حل

 نيثالثلاو ىداحلا ماعلا ىف يوبنلا عيبرلا نم رشع سداسلا ةعّمسا *موي ىفو

 مهلك شيلا قافتاب ةيلعلا ةيترملا يرصقلا رمع نإ فسوي دئاقلا ىلوت فلالاو
 اذار نايف ىلا ىلا نانلا قا ىكنلاو ةدانتلالا ىييبتلاع مت دئاقلا رش .راسف

 ثعب ىلوت امفيكف بصخو ءاخرو ةعسو تخب تاذ ةمعنم ٌةرغ هماياو ًاكرابم
 اك نا انا كالا ايه دكر اهنا نوك 225 ىلأ ناوقو و نعا هوان

 نيلماك نيماع ايف ثكمو يرارملا ميركلا دبع نبا هاربا دئاقلا اهف ثعبف

 ىف ةماواي ام عيمح نم ماو انك الانا أف عمجو نكمل كلذ دعشف

 ديبع نب ىلع مالا اهالو مث لاوحالا نسحا ىلع دئاوعلاو مزاوالا نم كلذ

 كل ل نيؤيفاو اتا اننا[ قا ناضمزو نم نيرصتلاو: تلاثلا تيثللا ءونتقو

 هلع للر دلاق اوهو ةكشت ةيدنل ىدتهلا نحرلا'ديع ىب هللا دنع دئاقلا لحد

 يواردلا ىلع (١1؟) خيشلاو ةيالولا بلطي هباحتا عم رجفلا عولط دنع اهلخد

 1 لا كلذ ىلع هلمحو هاعد ىذلا وم زاغت ةمارغ ضيق ىلع ناطلسلا نيما

 ذئتعاس دإبلا نم هوجرخاو شيحلا ءاربكو نيمالا ركب ىلا نب دم دئاقلا هيلع

 مهعبات نمو جولعلا نم هتبرس لها عم يواردلا ىلع خيشلاو جرخف ًاهرك

 ىف اوناك نيذلا مهناوخال اوئعبو ربك ىسرم ىف اولزنو هتبرس لها ريغ نم
 فسوي دئاقلا سمالا يلو مهل لسراف ةلتاقملا ىلع اوفقوف اوءاغل ىنِح ةنيدم

 دم دئاقلا نيمالاو فسوي دئاقلا مهلا هش اوباف حلصلا ىف ءافرشلاو ءاهقفلا

 نم نيرشعلاو سماخلا ءامبرالا موي اوقتلاف مهبعم نيذلا شيحلا ركب ىنا نب

 ءافو هللا ردق نم نيقيرفلا نم مهيب تامو اولتتقاف روكذملا ماعلا ىف لاوش

 1. 5[8. (( هدمعأ 165 طماق : هتالو روق ىف.
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 تم حيت

 2-2 و

 لخدي ملو فلاو نيئالثلا مان لمكم مارحلا ةجملا ىذ نم ريشع عساتلا ءاعبرالا

 نكسو ةبصقلا ىف ىرخا اراد ىتتبا لب ةيلاعلا رادلا ىف نكسي ملو تاشبتلا ىف

 دئاقلل كعب فلا دس نيثالثاو ىداحلا ماملا ىف رفصلا رخاوا ىفو . اهف

 نا ديريو تكن ىف هيلا ىجلاب ءيماف ىنح ةنيدم ىف يرصقلا رمع نب فسوب
 سماخلا نينئالا ةحبص ىنج نم وه جرخف لبق امهنيب عقو ىمال هنم مقتني
 يف تكبتت لصو هنم رشع سيلا موي ىفو هتوعد ًايلم يوبنلا عيبرلا نم
 ناسل ىلع هلاضرا ىف لاملا نم هيطعي 'رادقمب ظفلت ىتح هارب نا ضرب

 ةردقلا هل نم ةردَغ هنم رشثع ةسداسلا ةعفلا ةليل ىف لبق ملو امهنب لوسرلا

 ”ىلصي وهو دجسملا ىف روكذملا مح دئاقلا لتق ةوقلاو لوحلاو ةدارالاو

 هيرض دوحسلا لاح ىف ةيناثلا ةمكرلا ىف .مامالا فلخ ةرخالا .ءاضعلا

 ةريثك ةعامج مهو يساملا دمع اشابلا باحصا ةسام لها نم ةعفدملا دحاو

 اما ٠ مهنيبو هنيب لوسرملا ناسل ىلع ةليللا كلت ىف هلتق ىلع ةيفخ هعم اودهاعت

 دنع لتقو ةعقولا دنع اورضح نيذلا نم دحاو ضو انو بره دقف لتاقلا

 ةيهاكلاو يساملا دمع اشابلا لتق ىلع شيلا ءاربك قفتاو ًاجراخ دجسملا باب

 ىلع ًاضيا اوقفتاو ًادغ قوسلا ىف اهاسار قلعو ذئتعاس التقو لكنك دم

 ىذلا رداقلا يوقلا هللا نحبسف ذئتعاس هماقم هولوو روكذملا فسوب دّئاقلا

 كلت ىف ةرخالا رادلا ىف ةئالثلا رفنلا عمجاو ءاش امبو ءاش فيك هدبع ىفكي

 نكتب دم ايكسا ىلوو جاحلا ايكسا لزع ىلع نب مح دئاقلا ىلوت نيحو ةليلل
 مردنت ىف هل فرص ام دعب دوواد ايكسا ريمالا نب *قيدصلا دم ”عملب نب

 1. 213. ل ءو 20316 : ام لعل.
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 نم مهلع قب اما لجال ماملا اذه ىف ىنكلا روُسَع نم سانلا رف ةرينم

 لاوش رهش لئاوا ىفو « نيملسملا ىلع اهظع ًاجرف ناكف ءالغلا ' كلت ةرضم

 ىتح قتري قب مث رجفلا عم علط ًالوا ادتباف بند وذ مهن علط ماعلا اذه ىف

 دال ؟ولقاا هلا فو ؛ احاع نا لآ راقتلاو !كرغللا: قبب ءاملسلا ىف طسوت

 كدعم ىف رحبلا عقو فالاو نيرشعلاو نماثلا ماع مارحلا مرحلا نم نيرشعلاو

 ىف نفدو دح اشابلا ىفون' هحاس ىفو « ريجد نم نيرشعلا عساتلا موي وهو
 ريفا لولا ةيالزلا"ى ثكماو [ ضن ادم خيام

 كارما ارا قارا” ىساملا دعا نيادعا اغابلا .ىلؤت 20 [قسو

 ىنلا ةيالولا ىف ثكمو دمي جاحلا اكنااسالا نا ناو" نب 0 1 اكينا

 كند كفلا نب عشنا ركب ىنا نبا جالا ايكسا هتيالو روف ىف ىلوو ار

 نا ىلإ نجسلا ىق ثيلو هتيسلو تفلت نبدا اهانلا ضيقو ؛غازك رع نب
 مكس ىق هشو دخلا يد وب ةدانق ىرضقلا/ا رخو كيرا كارو * ثان

 هلاخ لتق دارا ايف نكمت املو ةيشكارملا ةبرسلا ىلع كرابم هتحا نبا ديق مث

 0 وكلا اا يلا اح انو وذل ب روإو لص نامق

 هناوه ىلاعت هللا ضبقف دموي ظوشب وهو ةيسافلا ةبرسلا ىلع ًادْئاق يعردلا

 دمحم ةهاكلا هريزو 0 ا نك هيو سام نع مالهو

 ثالث ةيالولا ىف ثكم نا دعب ةلتق رش التق نا ىلا امهجسو يساملا لكنك
 اك هدم عم ةيالولا ىف هدمو ليسا هما نجسلا واو ريش بغا نان

 موب وهو هضبق موي ةينمم يعردلا لع نب م دئاقلا ىلوتف ءاوس جاحلا

 1.- 115. خل : كلت 0.

 ه2 ١-16 هل: ثداثلا

 3 10 يسلم

 4. ]ةعاتطع 0355 205. 0( 0ءماتت5ؤ ثبل.



 ات ا 07

 مويلا كلذ نم ىحضلا تقو زاربا اولزنف ركب ىلا نب دمع دئاقلا نيمالاو ةامر

 دلبلا ءامقق كلذكو مهلع مالسلا فسوي نب دمحا اشابلا مهءاج هتيشع ىفو
 لخدف رامع اشابلا اما ٠ ,اعبرالا ةليل ىناثلا عيبرلا رهش مهلع لهتساف مهئايعاو

 اويلرقو تسلا ةحيبص الا اولخدي ملف ةامرلاو ىمام دئاقلا اماو اهدغ ىف دإبلا

 دئاقلا هلاسو هللا دنع نب ىلع اشاللا ىف هب ىما ام اوذفناو ناطلسلا باتك )1٠١(

 . ذثتم- اهف تام ىتح ًاديدش ًاباذع كلذ ىف هيذعو ناطلسلا لاوماب حام

 مايا ةثالثب دلبلا مملوخد دعب ' ونا ىلا ةلحلا جرخ دقف دح دئاقلا امأو 1

 لك ق حتلا دقو فايرالا ىف روكذملا ىام دئاقلا عم اوءاج نيذلا ةامرلا اونّش دقو

 قبو غاك ةنيدم ىلا ىام اوعفدو ىسادنالاو جولعلا نم ةبرسب مهنم قيرف
 ربخ نم مهغلب ام ةلحلا كلتب دح دئاقلا جورخ ببسو تام نا ىلا كلانه

 ثسب مث بك داب ةيحان ىلا ًابجوتم نيمالا ايكسا دنع نم وزغب ءاج يراف دند

 ًافوذع ًاضرم' ضرم هلال ايكسا شيجب عجرب نا ءصاو ًالوسرم ىربنه هل

 ىدامج رهش ىفو رحبلا ءام ضاف ىت- ًاسارح كلانه دح دئاقلا قبو عجرف
 نسحلا نب سماع دئاقلا نيمالا عم شكاىم ىلا رامع اشانلا عجر ةرخالا

 قبو هدمب ماقملا كلذ قوت نم لك تل[ ىنلا ءالب الو ةنح الب امركم ًازيزع

 اًابلا شيحلا عل بجر رهش ىفو . تكبتت ىف ايما ركب ىنا نب دم دئاقلا

 . رهشا ةعبراو ةلماك ةنس ةيالولا ىف ككمو فسوب نب دمحا

 كئلوا قافتاب يسانجالا فسوب نب دح اشابلا ىتوت رهشلا اذه ىفو

 ايكسا نب دوواد ايكسا هماقم ىقوتو روكذلا نيمالا ايكسا. قوم هيو شيلا
 كلذ نم ةلحلاب دح اغابلا عجر مث دد ىف دوواد ايكسا ريمالا نب نإب دمع

 ع مانا تناكو ًاتومسم اكرام لاو ناكف زهشلا كلذ. ىف تكشت ىلا ناكل

 1. ةكف. 4 : قع



1 

 ناكف اليلق اوقس مث ًاومس الا ءامسلا دادزت ال ًاموب رشع ةعبرا وحن ايف اوهبو

 ةتيم:ساثلا لكآف نيثك قلخ' ةعاجلا ق تام تكشت ضرا ىقب ةطرفم ءالغ هف

 ريثك اهنم تاه ءابو راص مث ًاعدو ةيامسمح ىلا فرصلا لزنو نييمدالاو مئاهلا
 سانلا ىديا نم لاملا غرفو ضم للا العلا ضخلو مو يعي سائلا نم

 اوعمس الو طق هلثم اوري مل مهنا ىلع خويشلا قفتاو مهتعتماو مهئانا اوعابو

 ماعلا لمكم ةجحلا ىذ 'خلس سيلا موي ىفو ٠ مهلبق خايشالا نم هلثم

 دحالا موي ىفو « رينجد نم ريششع نماث كلذو كدعم ىف رحبلا عقو روكذملا

 رصعلا دعب فلا دعب نيرشعلاو عباسلا ماع رفصلا رهش نم نيرشعلاو ىناثلا

 0 للا دكرلا لثع ىرشلا وحن ءاميلا ون ىف: ًاعوس تكبنت لها عمس

 اا رانا هازل نناثل لشعب نسم حج عانسلا قنةظلع ليحل دعب نم

 ا دكا ل تكف انراو اويزيف<قوشلا لهاا" عزفااو بعرلا

 *ةفاسم وحن دإبلا جراخ ةرجشلا تحن ًادعاق هدحو لالا كلذ نا ناوخالا

 ىف تارشحلا تجرخو راجشالا ترخو هتحن ضرالا تكرحتف هنع موب
 ىلا تارشحلاو اهلاح ىلا راجشالا تدامف ةلزازلا تنكس مث مهروجح

000 

 رامع اشابلا ىتفلا ءاج ماعلا اذه نم يوبنلا عيبرلا خلس ءاثالثلا موي ىفو

 ةاكرا ىذا ايفا ةلخخ ىف ناديز ىالوم رتمالا دنع نم يكرزتلا ىعام دئاقلاو

 هل” انا عباس.

 2. 115. ة : ةفاس.

 3. طم مددرخعع 065 لعتج دمذك. ل ءأ ]5 هع اتماتتتعمأ ]16د !ذعمعع كانتكه2 168 :

 قح# كرا دلاو توضلا دتهاو .تغلاو .ةيام دعب نيئسلاو نماثلا ماعلا ىف هلثم سانلا 51

 عباسلا دحالا موي لاوزلا تقو سائلا اهتمت تامو تبرخو تقتشاو عوبرلاو راجيشالا تكرحت

 « روكذملا ماعلا ىف مرملا نم نيريثعلاو
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 نه ضرالا ىف نيدسفم نرئاح نيلاظ همايا ىف لامعلا راصو آديداش ًاذخا

 سانلل هيضا فشكتاو تكنت ىف ضبا بارع ءاج همايا ىفو ناكمو ةهج لك

 هوار فلالاو نيرشعلاو عبارلا ماع لوالا عيبرلا نم اموب نيرشعو ىناث ىف

 ةلافطالا هضنق هنم ' ىلوالا ىدامح نم نيرسشملاو نماثلا .اعبرالا موب ىلا ًانايع

 ةدايز اهتداع ىلع رحبلا تداز فلا دعب نيرشعلاو سماخلا ماعلا ىفو هولتقو

 اوري مل مهنأ ىلع ذئموي نيرمعملا خايشالا عيمج قفتاو طق ابلثم دحا ري مل

 امعورذ تدسفاو عرازملا ىلع تبلغف اها نم اوار الو ةزذكلا ىف ابلثم

 نم ابنم ريثك قاخ تامو ىنح ةيحان ىف برغملا دالب نم ًاريثك تقرغاو

 تلخ رشع دحال نينثا ةليل كدعم ىف رحبلا عقو ماعلا اذه ىفو مئاهلاو نييمدالا
 مارحلا مرحلا رهش ىفو ٠ ربنون نم رع دحا موي كلذو ةدعقلا )١55( ىذ نم
 فسوب نب دح دئاقلا نيبو هنيبب عقو فلالاو نيرشعلاو سداسلا ماع جاف

 امج راخ نكسو اهم جرخو ةبصقلا نم لحتراف فالتحاو ةبضاغم يسانجالا

 هت لع قحالجحر نيئامو ةنل وع نينكازلا ةيراس وعل نم يالا ١
 ىف هما لخدف ًاراهنو الل هنوسر حنو هعم ىفاصتلا ىف دحاو ىارو ةدحاو

 يوبنلا عيبرلا رهش نم سماخلا نينثالا موي ىف علخ ىتح ناصقنلاو لوزا
 موي ماقملا ىلوتف نيرهش ريغ نينس سمخ ةنطلسلا ىف ثكمو روكذملا ماعلا ىف
 ريمالل هيلع اوبتكف يجلعلا فسوي نب دمحا اشابلا هلك شيحلا قافتاب هعلخ

 امو هلامفا حيقو هتايدعت هل اونبو ديدحلا ىف قثوو نجس ام دعب ناديز ىالوم

 لباقلا ماعلا ىف هيما ىف ريمالا فرصف نيمالا نود ناطلسلا لام نم هزاتحا

 نامزلا لبقتسم ىف ىرت الو دادزت ثداوحلا تيقبو ىلاعت هللا ءاش نا ىنايس ام
 ءاقستسالل سانا جرخف ماعلا اذه ىف رطملا سبحو ابتخا نم ربكا وه ام الا

 1. 31+. 4 : ىلوالا 1.



 نو'الثلاو ىداحلا بابلا

 ىلوتو يناسملتلا هللا دبع نب ىلع اشابلا هيف ىلوت ىذلا خراتلا 'مدقت دقو

 "فلا دعب نيرشلاو ئداملا ءآنا قاربملا ناصع نم رسع نسصاخلا ءاعرالا ةوحن

 ىلا عدبلاو ثداوملا الا ىرتالو لاو>الا تريغتو رومالا تلدبن ىلون نيح نءو

 لهال هباتك مئاقلا يروسلا هللا دبع نب دمحا ديس ىلحت وبا ثعب املو 1 "

 اشابلا مار دمحا ىالوم ريمآالا نبا نادبز ىالوم ريمالا درط ام دعب تكشت

 ًاريما نوكيل هوعيابي نا تكشت ةرضاحب نيذلا شيلا نم هللا دبع نب ىلع
 مهلا عجار هدنع نم اوجرخ ام دعب مث هيلع هوفعاسو كلذ ىلا هوباجاف

 املو اوعنتماو اوباو فاعسالاو ةباحالا نم مهنم ردص ام ىلع اومدنف مهلوقع
 ىروتلا مئاقلا عيابو ناديز يالوم ريمالا ةعيب ضفر كلذ هدارم مهنم دجي مل

 دروف رهشا ةّنس ىلا ةعببلا كلت ىف ىنج لها مهعبتو هتعيب ىف شيحلا هعياف

 ناديز ىالوم ريمالا ثعبو هلتقذ يروسلا ىلع يسوسلا ىحي ديس مايشب ريخلا

 لها ىلع راكنالا ىلا ىنح لها ردابف عجرف هتنطلس ىف هراد ىلا عجري نا
 اوفلاخو ًالطإ رصع ميدق نم مهقانعا ىف ىتلا ةعيللا اوضفر ثيح تكبتت

 !روحم انو ريمالا ةعب ىلع اولاز ام مهو غاك لها مهمباتق ةديدش ةفلاخم مهلع

 قف اهوددخل ةضوفرملا ةعببلا ىلا اوعجرو تكست لها اهنم فاخف لاحب ”اهنع

 ا | قا مالا اب ءذكلا ىسوركذملا اغانلا لع ةريثك ةيانج كلذ

 . 315. 4 : مدقو.
 . ]معتصم 0305 1ع رمق. لل عا 82 عزان ىبابيلتلا .

 ند (ن رح . 115. 8 : ايلع.
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 ,الثلا موب ىفو ء هسار طقسم ىف هتبرت ردق ىلامت هللا نا لول هته و دس

 نمحرلا دبع ىضاقلا نبا دمحا نب دمم ىضاقلا هيقفلا ىفوت هنم رشع عباسلا

 ماب يري دمحا نب دمحم دنا نب دمع ملاصلا يلولا هيقفلا اضقلا ىلوت هيفو
 سداسلل لمكملا ةححلا ىذ رهش ىفو . كنل دوم اشالا ذئموب ىمالا بحاص

 "نب نائع مامالا نب هلا دبع مامالا هيقفلا قوت رعا لاو فلا دعب رشع

 عيبرلا لئاوا ىفو ٠ ىلاعت للا همحر ىنح ةئيده يجاهصلا جالا نب نسحلا

 فيرشلا تنب ريب انان ةفيرشلا تيفوت فلا دعب رشع عساتلا ماعلا ىف يوبتلا

 ةعلام [5 ةفيرسلا اهثبا تيقوت اهتفو نم عياسلا.مويلا ىفو ٠ يلقصلا |
 رششع سماخلا سيما موي ىفو ٠ نيما مهتاكرب نم انيلع داعاو ىبلاعت هللا مهمحر
 همحر دهتملا دمحا نب نمحرلا دبع هيقفلا خيشاا ىفوت هنم ىلوالا ىدامح نم

 هيقفلا قوت هنم ةرخالا ىدامح نم رشع قاثلا دحالا موي ىفو .٠ ىلاعت هلا

 نمو تاكربو تامارك اذه هدلاولو ميهاربا هيقفلا (١؟4) ىللاعت هللا يلو نب ملاص

 بارتو يق دجسييو هنم لخدي ليقلب ةلئاح هي قلب يركتس دحام نأ
 ىلا. هللا مهمحر برج هنا ليقو هيلع عضو اذا سرضلا عجول عفا هتضور

 فلا دعب نيرششع ماع لاوش نم عباسلا نينئالا ةليل ىفو ٠ نيما مهب انعفنو

 ىضاقلا نب دمحا نب يرب دمحا نب دمحم دنا نب دج هبقفلا ىضاقلا قوت

 دبع خيشلا ًايدق هطيلخو هبحاص ىفوت ةليلا هذه ىفو . دمحم دنا هرتفلا

 هللا مبمحر يركتس رباقم ىف انفدو نينئالا ةوحن امهلع ىلصو 'ينوانسلا روتلا

 ململا هيقفلا هوخا ءاضقلا ىلوت هنم رشع ىنا تبسلا موي ىفو ٠ نيما ىلاعت

 . ًاضيا كنل دوم اشالا سعإب يرب دمحا نب دمحم دنا نب دما ىدبس

 1. 315. © : ىنواسنلا .



 دل هليل ارح

 'هيقفلا نم اًطوملاو ةنودملا عمسو عماوجلا عمح هنع ًارقو بجاحلا نبا نع

 لماح نع ةيراد نولاقو شرو يتياور ذخاو دهّتلا دمحا نبا *نمحرلا دبع

 يرب دمحا هيقفلا نب هللا دبع نعو يالخلا ىلوملا دبع نب ىديس هنامز ىف اهاول
 ةيفلا حرش هللا همحر فيااوتلا نم ”ةعطق هلو يراخبلاو افشااب هزاحاو

 هلو يجرزخلا دهاوش تاقفلم حرشو ةيماللا ىلع *يءاجبلا ةلمكتو يطويسلا

 دكالقا لو لكك 101 يراسل لع ةيعاع 'هلو يارزرحالا تاناثملا لع يطق

 ةديصق دلوم لك ىف ديزا وا نينس سمخم هتافو لبق هل حادمالا ىف حالم دايج

 دبع هيقفلاو يرككولا دمع هيقفلا هخيش اثرو اهب هللا هعفن اهمزتلا ةحيصف
 ماعلا ىف نابعش نم رشع سماّخلا ءاثالثلا ةليل ىفو ٠ ىهتا نيتديصقب نمحرلا
 اا ا عدو يلا 2 نسلا افلا نيمالا قات تنلا "طق رشع ىيماخلا

 ركب وبا ىفوت هتافو موي ىفو « ىلاعت هللا همحر ىحي ديس راوج ىف ضن دمحم
 اال دلك لاق نما راب دحلاو هلق ءاملا سارا كراشلا :ستادشلا 'نبا

 « ةلاخلا ابا ينسوا نب رزنكاو وه اناث شيرحخاب وه هامرو هق ىف شيرحب

 دعب رشع سداسلا ماعلا ىف مارخلا ةدعقلا ىذ نم رشاعلا ءاثالثلا موب ىفو

 نب ابا دمحا هيقفلا هرصع ديحو هرهد ديرف ةمالعلا ملاعلا خيشلا درو فلا

 ىالوم ريمالا اهلا هحرس تكشت ةئيدم رمع نب دمحا جالا نب دما هيقفلا

 ال000 0 ا 1 راب هلغ هلا نم ىم ةنا ةانح ىف ةنم دعوب نادنز

 ا .لللاعات 22 11 نع لمقناو دعولا كلذادلا قو ام دعو هسا راد

 015. 7 : هقفلا.

 . 115. 8 : هللا دبع.

 015. 7 : ةعطق 1.

 84. : ىءاحملا ةلكت : طد5. 0 : ىراغنلا

 : يراجلا: دمق. (( : ىراغتلا.
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 هك اويو < 2

 خيفب دمحل لاقف هنوا نع مهم دحاو وا غيغب دمع هيقفلا هلاسف هرازو هيلا ,اغ

 لجرلا اذه نولك هنول لاقو هنم *قنا تنا اينم دمحال لاقو هنم لأ 'تنا

 مهب انضنو ىلاعت هللا مهمحر ىثم مث دمحا جالا نب دمحا هيقفلا ةمالعلا ىلا راشا

 فلا دعب ريثع عبارلا ماعلا ىف ناعش رشع عبار دحالا ةليل ىفو ٠ نيعمحا

 ؛ كنا دوحم اغابلا مانأ ىف بنجد نم *تلخ رشع ىنثال كدعم ىف نحبلا مقو
 ةمالعلا ماعلا هيقفلا قوت ماعلا اذه ىف رهشلا اذه نم نيرشعو سماخ ىفو

 بيبح نب نيمالا دمع نب اب دم هللا دبع وبا سردملا عرابلا ريا لضافلا

 ةالص دعب سلا موب داوو حبصلا ةالص دعب سدا موب ىف راتخلا هيقفلا نبا

 هرمعو ةيامعست دعب نيناثو ىدحا ةئس ةرخالا ىداج ىف اضيا حبصلا

 همحر ناك هب سيدارفلا ىلدا ىلامت هللا هنكسا نارهشو ةنس نوناممو نانثا

 سردو للعلا ىف عرب ةددجم ةرابعو ةديج ةلواجم اف هل نونفلا ىف ًاكراشم هللا

 هيقفلا سلا رضحو دوم هيقفلا نب نمحرلا دبع هيقفلا نع (١؟7) ذخا فلاو
 هنرقو ةلئسالاب هبتاكو هيلع *ةأرقلا رشابي ملو ًامالكو ًاوحنو ًابقف يركتولا دم
 ىلا وحتلا ىف دمحا ىديس خيشلا مزالو ةزاجالا ىف نيمالا هيقفلا ”هدلاو عم

 هيقفلا نع قابلا عمسو ليلخ رصتخم نم ةلجح ايغم هيقفلا ىلع ارقو هنقتا نا
 حيضوتلا هنم ”عمسو ىركس دجسم ىف ءارقالا ىلوت امل يرك دمع نب دمع

 ذاع. ل : اة ندصع 0عمانزق لأ زانقنان'ث لحرلا اذه.

 5[2. © : عا ءإا مغوغاع لعد !هأك تنأ.

 . 315. 18 : تلخ

 ا[. 13 : ءارقلا.

 نا خ#ح ني وعر م> . 315. © : ىدلاو ة9ءع كدر [ععذاوت 06 عم 001 مانع

 6. الق. هل : اهعيصع 0ءمانتع معم لزادفوكان'ث بحاحلا نا.



 اك“ ندا

 ًاحراخ يبهذلا دمحا انالوم ساععلا وبا هللا روصنملا فوت فلا دعب رشع ىناثلا

 قو ©0341 ندر ايا راق لا ىلا تاق تكا زل ةعجاو ساف ةدم نم

 ةقدلأ وت ين الا ا 11 اولا كاؤذلا' يرق تسلا موي

 ورع حا ا ل و ةلازجلا علق اتناذلا ةَبَع لضافلا ماعلا

 اني اننع قوت اللا اوه «نكلاوأ "وب نما 9 اضفنو هللا مهمحر ايغم هيقفلا

 باح حبيس هئكساو هنع ىتعو ىلاعت هللا همحر يديعسلا نارمع نب سماع

 فلا دعب رشع ثلاثلا ماعلا ىفو . رييكلا عماجلا رباقم ىف هدلاو برق ىف نفدو

 كيان هلطوا كنك مثلا قا دوواد كسا نب: نميلط اكسا قوت نفص هش ىف

 مدل لحلو هرييخ قوق نحارلا دبع ىضاقلا ندا نم نمعا ىخاقلا

 الا 61١ ءانلاا اذهل نم ةددقلا ىذ نزهه قو 2: ىركتس زانقم' ىفا نفدو

 باهش نب ركب ىا نب لس ىلع هيقفلا تاماركلا بحاص لضافلا يقتلا اصلا

 3 و 1 ناك اداب ز وذ طاف اطر "اداوم ' ىكشلا ا قالولا

 هكا عاجلا ةعموص تحت روقملا خيشلا نا هل ثدحب ناك ىدلاو

 اا و ا هيمو روك دما ويايريشللا عربون ا ذل كلذك وهو عن 10

 حاصا املو مالكلا نم هبجعي ال ام نع ممصتي هلال تالو نابرع هب هاثك مص

 ريغت امو رهظف كلانه هنا فرعي الو هربق مده ميدقلا دجسملا بقاعلا ىضاقلا

 دم هيقفلا مالسالا خيش ةمالعلا هيلع عضوف ىش هنفك نم الو هدسج نم

 تكن ىلا ءاج كلذ دعب مث هيلع ىنو ربقلا ىوس ىتح هسنرب يركتولا غيفب
 اعلا نا لالا ديل لل 300 نا ا راو نولفلا ءالوا نم دحاو

 هيقفلاو يركتولا غب دمع هيقفلا عم هدجوف رمع نب دمحا جاحلا نب دما

 ملاصلا 'لجرلا لجال الا دللا اذهل ءاج ام هنا مهربخاو مهلع ف انني دحسا

 هروزب نا بلطو كالائه هربق نا هريخأو هاعر دق عماجلا ةعم وص تحن رودقملا
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 ىف *سماخلا ةحيبص ىفو ٠ 'ىللامت هللا همحر ىحي ديس راوج ىف ضن دمع عماج

 بدوملا دهازلا ريخلا لضافلا هيقفاا فون فلا دعب نماثلا ماعلا ىف بحجر رهش

 نب ىلع ديس ىضاقلا مامالا لضافلا هيقفلا نب نمحرلا دبع ديس *دلاولا لاخ

 ىلات هللا همحر ريكلا عماجخلا رباقم ىف نفدو ينانسملا يراصنالا نمحرلا دبع

 نب دمع نب دمم نب نائع ملاعلا هيقفلا ىفوت ماعلا اذه ىفو ٠ نيما هباضفنو

 درفلا بحر رهش ىفو ٠ ىلاعت هللا همحر ضن دمع دجسم ماما يتالفلا لس بند

 دمحإ هيقفاا نب هللا دبع دمم وبا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا ىثوت فلا دعب رشاعلا ماع

 ل ىفو ٠ هنمب ىلاعت هلا همحر دمحمخ دنا ىضافلا هيقفلا نب دجحا نب.ئرت

 هيقفلا قوت بورغلا دعب فلاو رمثع دحا ماع درفلا بحجر رشع ىناث سيما
 هياع ىلصو ًاشنمو ًادلوم يتكبتتلا ىناغزلا دمع نبا دوم ريخلا لضافلا ملاعلا

 هوخا اذكو كلانه هاا نا لاقيو دوم هيقفلا ةضور بابي نفدو سيلا ةوخضن
 دمحا هيقفلا نع هللا همحر ذخاو وه هب ربخا اك نيتسو عبرا نع تاف دم

 سردو وحتلا ىف رهمو دوم هيقفلا نب هللا دبع نع هدعبو هقفلا ديعس دم
 تاعابلا نع فاختو نيس هتس مزالف لاعسلا *ةلع هتيلغ م هربا كتاف

 نابعش عبار ةعملا ةليل ىفو « نييتاوتلا عماج ىف ًاماما ناكو كلذ لحال عمجاو

 مايا ىف ”رباني نم عباس موي كلذو كدعم ىف رحبلا عقو روكذملا ماعلا ىف

 رمشع ىناثلا ماعلا ىف درفلا بجر نماث ةليل همايا ىف ًاضيا ايف عقو مث نميلس اشابلا

 ماع (١؟) يودلا عبد نه رمثع ثلاث ةوحن ىف و. ريز>د ىناث كلذو فلا دعب

 !5[1. 4 : ىلعنا.

 310. :  سلا.

 115. 4 : ديلولا.

 315. 4 : ةيلع.

 نا مح ني مد مح 315. هل : رباع.



 دبا 9[ د

 دعب 'ةسمخ ماعل ةلمكملا مارحلا ةحللا ىذ نم ةسداسلا ءاشعلاو برغملا ني

 علاق هوا نك اخ ىف تفاعلا ىعاقلا نا ةكدلا فيس دمع قوت فلا

 هللا مهمحر دوم دس ىضاقلا (08ه)ةبقفلا نبا نان نا دصلبق 0 هب رع

 ةدسن كفرت الا كيب هكا هل قنا نع نضدابلا ةسلتا هور, قو « نيما ىلاعت

 ىهو: عما ةالصا,دمب اهلع تيلصو رمع:نب دوم هيقفلا نب هللا دبع هبقفلا ما

 سماخلا سيما موي نم ىحضلا تقو ىفو « نيما هللا مهمحر اوم هلاسن رخا

 هب كربتملا اصلا ىلولا هيقفلا خيشلا ىقون روكذملا ماعلا ىف روكذملا رهشلا نم

 سدانلا ينل قاتلا كون ىذا نب. -:قيحرلا اذنع .ديزاونا :ظعاولا ىدتس

 فسوب نب ىلع عماج ءازإب ناطقلا نبا عم نفدو شكآ سم ةئيدمب رمع نب دومت
 ةعمجا مون ىفو « نيما ةرخالاو ايندلا ىف مهتاكربب انعفنو ىلاعت هللا مهجر

 هك قمر تكشت قف يوكس نذؤم دمع :قوت خلا ةالص دعب هم نيرشعلا

 حادملا خييشت قوت هنم .ىناقلا عبر رهش ىفو « ذئتعاس نفدو ىحضلا تقو

 ةئيدم ىف يرك ابابب فورعملا رمع نب دمحا جاحلا نب رمع اصلا هيقفلا
 وبا هيقفلا خيشلا ىثوت هنم نابعش نم موي لوا ىنو « ىلاعت هللا همحر شكارم
 لا همحر. نثكألع .ةنيدم ىف رمع نب دومم ىضاقلا .هيقفلا نب هللا دنع دم

 دلب ىف ”عباط دم اشابلا ىفوت هنم لاوش نم سماخلا ءاعبرالا موي ىفو ٠ *ىلاعت

 مارحلا ةجحلا ىذ نم ةليل لوا ىفو ء« دحاو عضوم ىف راركو "وه دكنا

 0 در 0 لش لح كولا وطملا هتاقلا قو ءلملا دعب نس ملح لمكم

 . 88:4 1 ةناعو

 ل15. (ن هرصعأ نع نلانأ م”نعغ0ع لعمانت5 : مون لوا ىفود

 015. ه : عياط.

 315. () : دنكنار ءأ هدتتعأ وه ن1 5انتأ

 ني 3

 رجح
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 ىت- مهل هنم ردص اما ىلغ مدن هلا ليقو ًادغ لدعلا كالا ىدب. نيب مولاغملاو

 موي ىفو ٠ السفو السا هتوحل كلذ ىار ىف دحا عمم 'تكرتشا ول لاق

 نإ ةقيلا لق فا نع عبارلا ماع ىلوالا ىدامح نم نيرشعلاو ىناثلا *,انالثلا

 دنع رطفلا ةلذ ءاعبرالا ةلل ىفو ٠ ىللاعت هللا همحر مامالا دبا دومم نبا ركب

 دلو هب رشثاتاو هلع للاهلاو تيراغزلا ىف لاز ام سانلاو رهشلا لالبتسا

 يديعسلا ماع نب نارمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع سيراركلا هذه عماج
 دعب عبارلا ماعلا ىف كلذو هدنع ةدامسلا ناوبد ىف هتشاو هدشر هللا همهلا

 خيشلا ىفون روكذملا رهشلا نه نيرسشملاو ةنءاثلا *ءانالثلا ةليلا ىفو . فلالا

 ىلامت هللا همحر 4 بد ىف رم هيقفلا نب ميهاربا هيقفلا ىلاعت هللا يلو حاصلا

 تفوت فلا دعب ةسمخ ماع رفص نم ةليل لوا ءاعبرالا ةليل ىفو ٠ نيما هب انمفنو
 موب ىفو ءاوم هتانب رخا ىهو تكتن ىف رمع نب دوم هيقفلا تنب ةملس ما
 دئاقلا ىتوت ماعلا اذه ىف لوالا عبر نم ريشع عباسلا بورغلا برق ةعجلا

 ريق ةرواجمب نفدو تبسلا ةوحن هيلع ىلصو تكتت ىف نمحرلا دبع نب روصنم
 . اهلا هلقنف شكا يم نم هنبا ءاج مث ضن دمم دجسم ىف هللا همحر ىحي ديس

 مامالا نب دمحإ مامالا فون روكذملا ماعلا ىف ناضمر نم عساتلا ةعمجا موي ىفو

 نفدو ةمدللا ةالص دمب هيلع للصو تكن ىلا لمحو عيرك ةعرزم ىف قيدص

 ماعلا ىف مارحلا ةدعقلا ىذ رخاوا ىفو ٠ ىلاعت هللا همحر يركتس رباقم ىف

 ,انالثا هيل. ىفو . سكاى ىف فاعلا ىضاقلا تن رسا ةسئاغ تنفوت روكذملا

 1. ةقق. ف : تكرش.

 2. ةآ5. ة : ءاثلثلا

 3. 1.عو لعدد مقك, لل ءا 18 هدأ : ءاثالثلا ءاثلثلا هليل قو.

 . 0 : ١0 0 2«. (2 + مرت



 ا

 نب دخا نإ سلا فورزا دكحم دنا هققلا نبةرسم اياب دمع هيقفلا قؤت

 هنقفلا ةمالعلا ناكو اليلج ًالاع ًايقف ناك ىتَح ةئيدف ىف يهلدلا جالا نب كوم“:

 ير ١ 000070 11 ال ا ةاقلل طشسبا ئرب دحا نب للا دع
 قوت رسعلا ةالض دب لاوش نم يقع عساتلا ةمملا# موي ىفو.٠ هنمي ىلامت هلل

 نب دم هيقفلا ةمالعلا لضافلا اصلا 'ىقنلا يقتلا مانالا ديفم مالسالا خيش

 للا همحر يركتس رباقم ىف تبسلا ةليل ىف نفدو يركتولا يغب دوم ىضاقلا هيقفلا

 ماعلا روهش رخا مارا ةجحلا ىذ نم رشع نماث *ىفو ٠ نيما هب (1؟:4) انعفنو

 نب رمع صفح نا ىضاقلا هيقفلا ناتكا كش ةيدم قءذو وهلا ادع ىاثا

 ىنعا ماعلا اذه ىفو ٠ نيملاس شكاسم مهلوصو ةراشبب دوم ىضاقلا هيقفلا

 ىفو « ضن دمع عماج ىف نفدو تكن ىف رايتخا وب دئاقلا فوت فلا دعب ىناثا
 قون فلا دعب ثلاثلا ماعلا متاف مارحلا مرحلا رهش نم ىلوالا ةعمجا ةلب
 غلابلا سانلا مايأو خيراوتلاو ريسلاو ثيدحلا ىف عرابلا ملاصلا ةيقفلا خييشلا

 ناك ول هّلا خويشلا نم هرصاع نم ض. لاق ىتح هقفلا ىف يوصقلا ةياغلا

 ىضاقلا ايف ًايتفم نوكي نا قحتسال سنوتب مالسلا دبع نبا نمز ىف ًادوجوم
 شكاع ىف رمع نب دوم ىديس ىضاقلا نإ قحلاب عداصلا رمع صفح وبا
 لرش ام,ارثك ناك علاعت هللا ممر ضايع لضفلا ىنا ىضاقلا ةرواجمب نفد

 هقزر ىتح ساب هترواجمب نفد نم ىلع ام ضايع لضفلا ىنا ركذ دنع هتايح ىف
 0000 0 00 لع ديلا دم رهتاءامل ليو هني كلذ هلا
 تقول كلذ ناكف اذك تقو ناطلنسلل اهغلب هل لاقو ةيؤطم ةرارب ءاطغافأ هينا
 ملاظلا ىتابسو مولظملا [او ملاظلا تنا ايف اذاف اهرشنف ءانأ اغلق ةاثَو دعب

 1. 215. قل : قنلا ههه.

 2, 315. قل : ادعيصع 0عمانت5 نما ىو لانك(ان'4 اده ىفر.
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 . موب نو.برا امهتافو نيبو غاك ةنيدم ىف هبامصاو غاك دم ايكساو كنتم ىف

 ' ىلعت هللا همحر غاك ىف مراد دوم بيطخلا ىفوت ماعلا اذه ىفو

 قون فلالا دعب لوالا ماعلل جتافلا مارحلا مرحلا نم عساتلا نسحلا مون .ىفو

 يلقصلا دمحا فيرشلا اطبس فيرشلا رمعو فيربشلا اياب ناديهشلا نافيرشلا

 ىف دحاو ربق ىف انقدو تكن ةئيدم قوس ىف نوقرز نب دوم اشابلا امهلتق
 ماملل حتافلا مارحلا مرحلا نم ةليا لوا نينئالا ةلي ىفو ٠ ريكلا عماجلا رباقم
 نب ةمك دوم ىضاقلا هيقفلا ةمالعلا ىفوت رجفلا عواط برق فلا دعب ةيناثلا
 ءاشملا ةالص دعب هيلع ىلصو تكن ىلا لمحو ايكرا ىف *هللا ىلع لكوتملا جاحلا

 دمحا جاحلا نب دمحا هيقفلا ربق ةرواجمب ذئتعاس نفدو ,انالثلا ةليل نم ةرخالا

 ىفوت هنم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرالا موي ىفو ٠ نيما مهتاكريب انعفنو هللا مهمحر
 هبقفلاو دمع ىضاقلا نب نيمالا دمحم دهازلا هيقفلاو ايعم دمحا ىتفملا ملاعلا هيقفلا

 ىف مهعم ًارغن رشثع ىدحا عم ءادهش اولتق *رمع دنا رسم هيقفلا نإ ىنطصملا

 مهمحر ذئموي يركس عماج ىف نوقرز نب دوم اشابلا ممضبق امل ىراسالا
 عساتلا تبسلا موي ىفو ٠ نيما ىلعالا سودرفلا ىف مهلزانم ىلعاو ىلاعت هللا

 دمحا نب دمع ىضاقلا هيقفلا ءاضقلا ىلوت روكذملا ماعلا ىف رفص رهش نم رشع
 اب دمم نب بيبح دب ىلع روكذملا دوم اشايلا ىماب نامحرلا دبع ىضاقلا نبا
 ةريشع هعم هيلا بحصتساو ىرب دحا هلا دبع هيقفلا ةمالعلا ىلع هضرع ام دعب

 هدلاو ىلع هيف ًابوتكم ًادقع هاطعاو ةلاقالا هنم للطو هل رذعتساف شاوشلا نم

 هم ىلوالا ىدامع رهش قوا فنفس اهلانؤأ 4. اهذ لاقتن ةيايس را الب ذي

 1. 06 نانأ م,غعغلع 0ءمانأزو ماعلا اذه ىف رسدمواتع لقصف |2ق دعك. لل ءأ آث.

 2. زود. لل ءا 8 ءعممادععمأ هللا ىلع مد: ةعك

 3. 345. 13 : ردنا.



 ا

 ةفيلخو نيئموملا ريما ناكف ناديز ىالوم نب خيشلا دي الوم كاراملا

 ايي رططلا 1 11 ا هز ع رطإوا ةلبج ةرس اذ نيمللا

 رصنلا هل ماداو هءاَشب هللا لاطا ةنس رشثع ةعست مويلا ةنطلسلا ىف هلو نيملاصلاو

 « ريدج ةباجالابو ريدق كلذ ىلع ها نيملا حتفلاو نيكعلاو

 نوثالثلا بابلا

 ”ناوخالاو نايعالاو ءاهقفلاو دانجالا ضعبل 'خراوتلاو تايفولا ركذ

 لالا وني ركلاو ىذاخلا ماعلا ىلا رادو, (+):اشانلا ىج نارتو

 دنواج ىلع مرف عاش توم كلذ نم « بيترتلا ىلع ايف ثداولا ضعب ركذو

 اشايلا تاقالم دنع مهريغو ميم بوب كندقو ”نفرد ناّمع مرف كنبو

 ىدامح نم رشع عباسلا ءانالثلا موي ىف كلذو ةكرعملا ىف قا>سا ايكساو رادوج

 ىداحلا سيلا موي ىفو « ةيامعستلاو نيعستلاو عساتلا ماعلا ىف ىلوالا

 ىحيب ذنم تكنت ىقوت روكذملا ماعلا لمكم مارحلا ةححلا ىذ نم نيرشلاو

 ىفو صاضزلاب ةيصقلا روس :دنع يكرتلا قطصملا دئاقلا: باحصا هلتق مدرب دلو

 قلو :ىاناذاو 2006 انرات تع ةنعا نا راسعلاوا ناماتخلا'ننثالا مو

 ماعلا 01 طل“ قاس كسا نكد ثاوفرر "نا انوع اغالا" نين ةكرفللا

 ءاحاو قاخبسا اكسا' قوت معا لاو لوألا ىداع روش ىفبفلالا لمكملا

 1 355. 4 : حياوتلا.
 تالا 1 5 لاوخالا.

 3. خلق ندد.



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 لف يروسلا عم ناديز ىالوم سما ىف مالكلا ماما ىلا عجرنلو

 دس هيلا زهجت ىتح 'هتبلغ مايأ اهجراخ قب لب ًالصا هسفنب ةنيدملا لخدي
 ىناثلا ماملا ىف ناضمر لئاوا ىف ةنيدملا روس ءارو هعم قتلاف يسوسلا ىحي

 نوبعلي لافطالا قبو شكا سم لها هسار عطقو هلنقو هبلغف فلالاو نيرشعلاو

 هتطلس ىف لخديو هدلبل ناي نا ناديز ىالوم ناطلسلل ىحي ديس ثعبو هب
 نماي ملو ءاش امنا هدإبا مده قرصنا ىتم هدالبأ فرصني نا وه هيلا لسراو

 قوت نا ىلا اهف قبو هتطلس ىف عجر ًاققحم ىلو املف ةردغلا هنم فاخو هيف

 ٠ ةنس نيريشعو نينثا ةطلسلا ىف ثكمو فلا دعب نيثالثلاو عباسلا ماعلا ىف

 اكن ,امدلل اكافس ناكف كلاملا دنع ىالوم ناوىم وبا هنبا ىلوت مث

 ىف ىقوتو هموق هلتقف سانلا هنم لم ىتح لاعفالا نم مئابقلاب ًالغتشم هسفن ىلع
 . رهشا ةيناثو نيتتس ةطللا ىف ثكف فلا دعب نيثالثو ةعست ةنس * ظساوا

 هيخا *ةريسب هتيالو ىف راسف *ديلولا ىالوم هللا دبع وبا هوخا ىلوت مث
 مادخ كيلامملا ع. ةيفص لل ةفيرشلا هتمع تدهاعتف ًاضيا سانلا هنم لمو

 بئاو نيسراو:ةسخ ةنس طساوا ىف تأنو ةمدلو يرض ق0.

 نومملا لضافلا اس رغدالا مهاخا مقل تاوف ا ةثملسلا ف تكن

 1. 255: 4 : هتلبع.

 2. ا[5. 1 : دعب 111380116

 3. 335. ف : ثموا.

 +. 215. 1) : دءارلا.

 5. 315. هل : ةريسن.
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 ةاذوب نيشهلا نم دحا دنع رع الو نولتاقتب ناشيملا قبو ميلعلا زيزعلا

 يب دحال ال ل عباط دمحم دّئاتلا نأل كلاملا دنع ىالوم ناطلسلا

 مهلا ىلويو ءاش نم هلاجر نم هل ركشيو هملكيو هيف وه ىذلا هدوع تيب ىلا

 ىتح مكل وعدبو مركشيو هيلع متا امو ماريو م ناطلسلا ممل لوشو
 'دمحا ىالوم بره هئاذو رهظا املف نيربدم اولوف ىراصتلا شح اومزه

 ا ل ا ع ل اميل ةراشب كا لسور انو اقوخ ىتحاو ىبعذلا
 ناكاميا دمحا ىالوع ىِط شكأم لها كلذ لبق رق كلاما دبع ىالوم نب

 هيخا دابق لتق ىف عرش مث ذئنيح ًاريما دمحا ىالوم ناكف ارد ةغاجلا ف

 ناوضر دئاقلاو يللادلا دئاقلا مهنم مهلاعفا نم مهف هل قبس ضغبل ريكلا

 نكلو عباط دمع دئاقلاو رادوج دئاقلا الا ىنوُنِلا ىلع دئاقلا ورفمج دئاقلاو

 ريا عاونا نم ىش لك ايف هلو نانح ىف ”فاقث نجس ًاماع رشع ىتلا هنجس
 ال طل كب ىل وح تكعو امانا نادوصلا+ كا .هخرصو: ةحبوس. مث منلاو

 عيمجم ةفرعملاو ءاكذلا نم بئارغو بئاجع اهيف جرخف ًافصنو ًاماع نيرشعو

 2١ لاق ع مانألاو لاتللل## اورو ةويحدلا- ةداعتلاو ةيلعلا .ةمهلاو. ءايشالا

 لئاوا ىف ىفوت مث ىون ام قوف لب دارا ا قفو هينا ال د للا محاد

 : ب " ىلا رقهقلا تعجرو ةلودلا تب رطضاف فلا دعب رشع ىتلا ماع

 1. 115. كل : ىهذل دج.

 25015 : قاف



 ب عم

 هضبا دالؤأ يدك [رثك 'ةوبحاو نرفلا .لخالا اباوس.ءافي اماجآ ربط ةكسا ا

 .اقبلا لوطو ةويحلا مكل ديرا مهل لاقف كلذ ىف هوملكو ةكلمملا فارطا ىلا

 هنبا هفاخف تام ىتح لاخلا كلت ىلع اوّمبو مكتواتق, ىدالوا نيب مهتتكس اذاو

 دالوا بضغف رهشا ةعسنو ماع ايف ثكمو ةلطلسلا ىف خواسملا دمم ىالوم

 م ينائعلا نينموملا ريما ىلا ابجوتف يبهذلا دمحاو كلاملا دبع *همع

 كلم ”يبصي ىتح شدحلا نم ةوقلاب هدمب نا كلاملا دبع هنم يلطو نيطنطسقلا

 همع نبا ىلتف هدم ام كارتالا شيجح نه هدماو هدارع هفعاس شكأيض

 دبع ىالوم ىلوتق ىراصتا ىلا برهو هللا دبع ىالو» نب دم *ىالوم
 لاوحاب هفالسا لاوحا لد.و أضيا رهشا ةعستو اماع ايف ككمو ةنطلسلا كالملا

 مادخلا نم بترلا باررا هتيمستو معاطملا فو سإالملا يز ىف ىتح كارئالا

 عفادملا ةحلسالا ىف لمعتساو كارتالا لاوحا هتنطلس ىف هلاوحا عيمح راصف

 ةيمست ىفو اهريغو ”خوخدشو تابجرفلاو نيطافقلا سبالملا ىفو اهعاونا ىلع

 نب دمع ىالوم بلطف اهريغو “شاضلولاو تايشابضو تاطوشبلا مادخلا
 كلاملا دع ىالوم لاتقل شحلاب هدمي نا ىراصنلا ناطلس نم هللا دبع ىالوم

 ناك نيركسملا ءاقتلا موب ىفو مهلا اوهجوتف هنبا مهيلع لعجو كلذ ىلا هباحاف

 نباو كلاملا دع ىالومو دمم ىالوم رن ةثالث توم ىلامت هللا ردق نم

 ريدقغت كلذ قافتالا بئاجحت نه ناكف لاتق الو جالع الب ىراصنلا ناطلس

 1. 115. 1 : هويبحا.

 2. ا53[1. ف ءا 8 : هيخا.

 3. الاف. ( هرمعأ نع نانأ م"غعغ0ع 0عءمانلق : هنم بلط

 4. ال5. قف : 16و صماق نب دمحم ىالووم 11.

 5. الآف. (ن : خوخ وبش.

 6. 115. دل : شاصلا ولاو.
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 ةنورارح كيس ل سر 207 ولولا راك لوقرزا» نإ ذو لمف ام لثم

 رايدلا ىف ام عيمج اوعفرو نوملاظلا لمعي امع لفغي ال ىذلا رداقلا كلملا ناحبس

 كك راحو را ١١7 ليال ىف اعوردقناو ثانالاو ب ةنتءالاو لاومالا نم

 لخدو اهوكلمتو مهنب سانلا اهعياتف ةراجتلا ممرل تكنت ةنيدم ىف اهنم

 ناكف اهيكارت نسحو اهتيز نم اهورظنيل دوم ديس دالوا راد ىف عاتم 'اهنم

 ةوقلاب درفنا ىذلا ٌبرلا لعف نم راصبالا ىلوال رابتعالا مظع كلذ

 . رادتقالاو

 نبا خيشلا دمت ىالوم نبا وهف يبهذلا دمحا ىالوم ناطلسلا ريمالا اما ءهيشت

 011 0 1 راع عازب قمكللا د قب كقييزقلا اواعسا انك ىالوم

 ايف لزنف برغملا سوس ضرا ماو قرسشملا نم ءاج راغما فيرسشلا ينالف (11)
 لالا رخا ىفو مارتحالاو فيرشتلاو ماركألاو ميظعتلاب اهلها ةاملتو يكسو

 دالوالا نم فلخو ىثوتف ًارهش نوثالثو ةثالث هتدمو ًاريما ناكف مهسما هولو

 دبع ىالومو خبشلا دمم ىالومو ربكآلا وهو جرعالا دمحا ىالوم ةثالث

 ىهذلا دمحا ىالومو كلاملا دبع ىالوم خيشلا دمع ىالوم نم *عرفتف هللا

 رصأن .ىالومو دن ىالوم: مهتم ريثك دالوا هللا دبع الوم. نم "عرفتو
 ةدا نيس مث 17-1 اورق هسدم ق راها ناكف جرعالا دمحا ىالوم اما

 00 دع تنزكف كلما يللي هلا 4 اولاقو قوماعلا تقلا المح ةبحا» ننيو

 دمع ,ىالوم#قبو تام نا ىلا هفقثو خيشلا دمم ىالوم هلغف التتقا ىتح

 ثكمو هللا دبع ىالوم هوخا اهيف هفلخف قوت نا ىلا ةطلسلا كلت ىف خيشلا

 1. 115. 8 : ارم 0.

 9. 215. 4 : غرفتف»
 03, 115. لل ءا 1 هرمعااعسأ نع ندأ م6:606"1 0ءمانت5 : عرفتف.
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 ممل جرخاف ءالغاا قيض نم ةياغ ىف ابلها دجوف اموب نيعبرا وحن شكارم ىف

 كلذاو مهل اهرشنو ةرخدملا ماعطلا نم فنص لك نم ةنطلسلا اياره نم

 ؛ ةلطاسلا ىلوتو هلتقف ناديز ىالوم ءاج مث ريمشلا وب ىمس

 كاع داك لبق نكت ملو اهف ءاولاو نوعاطلا ثودح ءالبلا كلذ نمو '
 ثا آلا ِءَوَدَع ىضح ال نم ابم كلحو ابماودو ابلاصتأ نم الّطقو الأ

 ناللسلا ىيمالا نا تكردا دقو ارج ره ىلا 'اهنع ةنيرملا كلت كفن مو ىلاعت

 لغش مث انهلا عماج كاذب ىمسف ًابيح ًاعضو هعضوو عماجلا ءانب اشنا دمحا ىالوم

 ديس مايق مث ءانفلا عماج ىمسف قوت ىتح ”هلمكي ملو نحلا كلت فدارتب هنع
 تتش ىتلا ةميسجلا ”ةنحلاو ةميظعلا ةئتفلا هو يروسلا هللا دبع نب دمحا

 3و اناقتناو ًاباذع مهيلع ىلاعت هللا هب لصفلاو لصالا تّتبو لمشلا

 ريشع عساتلا ماع ئاق مارحلا مرحلا رهش ىف روسلا داو نم ماقف ًاءامتاو *ةيفوت قباسلا

 20 لليل تلالغو تاون نبقي زوتيلا داو ءاووتناع ميت ىف

 هيلا ثعب ام دعب شكآىم ىف ناديز ىالوم ريمالا ىلا هجوتف قلخلا نم طالخا

 رليكو ىلا نا نيد ىف انوكترب ىلا رئاكلا ايق.نكذي نو ًامظناش)

 هعم دراطف ناديز ىالوم ريدالا هلا جرخف سو هيلع لأ لص هيل 1

 ىلا برهو هركسع مزهف ًائيش مهف رثوب الو ”هباحتأ ىلع لزنإ صاصرلاو

 اولكاو ناطللا راد ىف اولخدو اهف اودسفاو *ةئيدملا هباحصا لخدف لالا

 شحاوفلا نهب اولعفو نهودرجو رودخلا نم رئارحلا اوزرباو ايف ام عيمج

 1 . 1مانأ تع لانآأ ما"معغلع 0ءرانز5 الصا مقصوانتع 0305 1ع مق. (ن.

 92. ةقك5. ذل : ةملكب.
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 5. الاد. 1 : هاهحا زلي

 6. ةل5. قف : ةئدملا,
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 ىالل وأما هنيا يلع ساو هلاثقل نشل ان سواق. ىلا الوم ىلا .شيحلا زهج

 ىف هسفنل ةطلاسلا ىلوتو لالا ىلا برهو سراف ابا بلغف ريغصلا هللا دع

 مل سراف وبا ىالوم تالدكو :زيشإ ةسنو اماطاالا ايف ككم مو شكأض

 خويشلا لتشب هتيماو هما هتءاح ىلوت املو رهشا ةعستو ًاماغ الا ايف ثكمب

 رشع دحا مهو ًاعيمح ميلتقف ةنطلسلا كلت ىف انبتيل دمحا هدج مادخ راكلا

 رسكتا مهاعر نيل ساف ىف هتدلاول ممسوؤرب ثعبو رادوج اشابلا مهنم ًادئاق

 كاك ل راو ول تالومت حيرت ت ةطلسلا ىلع مدبو .انتانلا سما ىف هلق
 ناديز ىالوم لاتحا مث خيشلا هللا دبع ىالوم هيخا دنع نكسف ساف هحوتو

 اعاد لع ضاو نتكاوستت ىف فا دبع ىالوط ىلا .نتنملا "ندي تح

 ساف ىلا برهو هبلغو هلئاقف ًاضيا ريعشلا وب هل لاّقيو نوسح وبا ىالوم
 روكذملا هدلاو ىلع بلغتو سراف ابا همع لتقف خيشلا ىالوم )1٠٠١( هدلاو دنع

 عضوم وهو شيارعلا مهل عاب مث مهدنع نكسو يراصنلا ىلا برهو كلذل متغاذ

 ىلا مهيدبا قا ىف“ عراطلا اهالوتف نيم ةكللع 1 0

 ىالوم قبو هللا ذايعلاو 57 تام ليقو تام نا ىلا ممدنع قبو نالا

 ىتح اهريغو روجلاو لظلا نم تائيسلا لامعالاب *لغتشي ساف ىف هللا دبع
 ىوس ريما الو لاو الب مهسشإب اوءاقف تام نا ىلا هيدي ىلع اباد

 هسفنل ةنطلسلا ىلوتف نوسح وبا ىالوم اماو نالا ىلا ةموح لك ىف خاشالا

 1. 115. 8 : مقه.

 2. 015. هذ : فق

 3. خخم طمورخعع لحن رمك. 1 هد لثأ : وع ىالوم ند عرفت هللا دبع ىالومو ميشلا 0

 ء ريثك دالوا هللا دبع ىالوم نم عرفتو (؟) بهذلا دجل ىالومو كلاما دبع ىالوم عسا
 4. 15. هذ : مهو.

 5. 115. 82 : لغتسي.
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 ردص ام ىلع مدن هنا لف ىتح هجو لك نه نحلا هيلع تفدارت مث نادوسلا

101110110110 
 بهذي نا رادوج اغالا ىماو هضبقو هسفنب شيلا هيلا زهفل ساف ةنيدم ىف

 6 رادوج ملعاو سراف ىنا هنبال ةعببلا دوؤ ايف“ةحبيو ةشاتكفا لا

 ا عزو كذملا خيشلا ىالوم قيقش وهو ةسانكم نم عجر ام دعب

 هذه ىف همم اهو ناديز ىالوم هنبا ما ةيئابشلا ركب ىبا تنب ةدئاع هتجوز

 ادحاو هنم تلكا ةريغص هو خريشلا ةْنا هتديفدو وه هلكا نيت ف ةيغلا

 ىف نكمو اهيح نم تتامو ضرآلا ىلع.كلّرنو تزاط ةغاشلا ىف ةتيلب اننا

 شكأم ءارمح ةئيدم ىلإ عجرو ساف ةئيدم نم جورخلاب ردابف ناطلسلا

 فلالا دعب رشع ىناثلا ماعلا ىف يوبللا عيبرلا طساوا ىف قيرطلا ىف تامو

 ةعسب ىف هتبصو ذفناو ايف نفدف ةئيدملا اوغلب ىتح سائلا نع رادوج همتكو
 هعيابو هسفنب ساف ىف ناديز ىالوم ةنطلسلا ىلوتو هوعياف سراف ىلا ىالوم

 صماو ناديز ىالوم لاتقل ساف ىلا شيلا زهخل امهنب ةنتفلا تماقف الها

 لا الوب تب مبلاتل 'هضب. جرح هلا حنس هلا 'تراغااملق قادوا ١

 مع دصشإ ةلحلا ىف هسفنب جرخ ناديبز ىالوم نا هريخاو سراف ىنا ىالوم

 مهل نوكيل خيشل || ىالوم قالطإ ضايو المت 'ةتدواطمو هّس راح 7 ردّس الو

 وو اوبع رس ىف رادوج اكيد خاج اع هولئاش ىتح رح شدحلا ىبما

 انا هن ) لآ رادو ان هك راف ىنا ىالوم دنع نم لوسرملا

 لبق خيشلا ىالوم دب ىف باتكلا عقوف هدمت ىف هدرف فيسلا كلذب تبرض

 ىالوم بلغو القاف ةراشالا كلتب دارملا مبفو هارقف رادوج لص نا

 مث ايف ماتو ساف ىلا خيشلا ىالوم عحرو سوس ضرا ىلا برهو ناديز

 1. الاف. 8 : ادءانهع 0ءمانأ5 ميئاتفل لانا احلا 0



 نورشعلاو نماثلا بايلا

 ليال لا ا و رع لا دالؤا !نابتنلا كوخ د نا : دقت دقو

 يراصنلا 'اراسا اف اوكردا مهنا ربخلا ىف ركذو اهل ءاللا باوبا حتف وه

 0 ا ا مرا عال دقوا ورد روم نواج قمدحت

 مهاءر املف رو كاررجاب دنع هيراوقفا وف نإبلا ءابقتلا لوح غون الا ًامستم الو

 اا وك را وع نما هالم هلع تلازخ جوملا ةياغ حرفو كغ

 لحاف ادحل قالوما ناطلطلا لضتاو: كلا ىف ةريخ رتتتناو:هب نانلا حيف

 انيور انأل اذه كلب ىف انداسم مت دقو حرفا ال فو لاقف كلذ نع هلاؤس

 301 كانصلاب ” قابلا, راع غو: هيفا يمت "'لوخف' ارش ازا. اًنراخأ نع

 نب رصن ىالوم مايق *”ناطلسلا ىلع ءالبلا نم هيف ادب ام لواف ال تفصو
 فاخو مهبولق ىف هدلاو ةنحل ةفاك برغلا لها هباحاف هللا دبع ىالوم ناطلسلا

 مل دلل كلارا 57 ىلا .عارخ و [بنلطعا ًاقوخ دمح] الوم. هنم

 5 مم ىف - 7 ا د رش فب هلئاو هما للا | (وؤئى) ةنكماذ ندع وعو نيفقثملا ءابقفلا

 1 115 4 “ راسا.

 2. 115. هل : 13ءادصع ع5 نوح رخو 58 56 1

 3. 115. ة : !ذءان26 0ءمادآ5 سانلا ز 15008 ناطلسلا ىلع.

 4. 118. ل : نطلسلا.

 5 255:8 661 5 آ.هماطم عتنةمطع ة00همانع مدرع 0 معمم مئعصاع 12 ما"هطمصع

 ءكوللمد "اعقل.

 6. 215. هل. آم معصسط»ع لع ماطعدفف نتن ءمصصعمعع 306ع مدن زانكوت'ث ,اجعل

 نادوسلا ة5أ ”6مناغ 0عانال
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 محدص» هلا َذدمْوَو يزاف ادد وهو ىجا ىرك ديس ريخ- ءاَج ذا ةفورعلا ابق

 مند مع سي اهلا ةيح ون و 'يحاص نيمالا كسا دنع نم ريك وزغب

 ىف مهلسوف ٍلعا هللاو ىناتلا عيبرلا رهش ىف *يريبزلا كيروت دمحا خيشلا
 درع هال لك ون نلا ةهبس نم كلتا شرا نحنا ىف نم 302

 ريدم اذهو ًاردم اذه وف لاتق الب اوقرتفا مث ايحاص ةلباقم ىف نيف

 امهنم دحاو لك ةلود تبهذ دق نيتفئاط تيار ام لاق هنا ركب ايكسا نع ركذو

 ركب اكسا دب ىلع ًاهذ دس يراف دندل ثعب "ىلع دئاقلا نا لبقو اهايا الا

 عمسو عجرف روكذملا ركب ايكسا تخا نبا وهو لاتق ريغ نه عجري ىكل
 'ءريغو ادج هيلع ظياغو هتيدان ىف هفشاك هيدل غلب املو نيمالا ايكسا كلذي '

 دحوف تاف ىلحلا ءام برش هراذ لخد املف ناتقلا ”كرت ىف.ةوهرلا كا

 نم رشع سماخلا ءاعبرالا ةوحن ىلوتو كنل دوخم اشابلا لزمف تكشت ىلا ةلحلإاب

 ىف قاطو ذئتعاس بكرف عا هللاو هلي نهش ىف روكذملا ماعلا ف ىتملا ناش

 ىف هل لاقو هل اعدو هايحو هيلع رف دوم اشابلا هيلع لخد لزت املف دبلا

 ناكف نالزمل هنم ةراشا هنم .جرخم هيف تلو اك"اباب .تنبا .تنا اه قلك
 وهو رهشا ةعسو ماوعا ةيئامث ةطلسلا ىف ثكمو .تام ليلق نمف كلذك صالا

 : ًاموعطم تام هلا لققو شكا نم تاشالا رخآ

 1. ةاع. 0 غمغاع لعد ؟هزق ]5 مطعققع م"معغلعماأاع 0عزتانأو كاد.

 2. )لةمونع لقمق ١غ دك. ة.

 3. ةقع. 0 : لاغ.

 4. طاع. قة : هريع ؟.

 5. 348. (م : كلت.

 6. ةادموسدع لهمق 1ع مك. ذل

 7. 1عو ه5. هنأ !هانق : ةيوقف.
ّ" 

 8. 215. 13, ءو من316 : اراد.



 سس 8.٠ مدس

 كشي مل املصو املو ةنطلسلا لاصمل ركب ايكسا عم ىنح ةنيدم ىلا عجر رحبلا

 ىف وه كشي الو ىّتج نم مقتي هلا هتلادا ىف اوناك نيذلا ةامرلا نم دحا

 اعر مث رضفل دمحم عاش لكل اوفرصو نانلا دنع ةئيدملا جراخ لزنف كلذ

 عطقف رب ال يذلا ضرالا ىف ًاداسف نوكيو ' ةحلصمي سيل تح ضق نا ضيا

 ها ا اك ل و ميظعلا فاصتلا هيلع

 كيسا دقو :ممبوأق ىف بيمح مهدنع زينع وهو هتمالسل نوحراف مهو ةعرسو

 تاق انيمي هردقإا لع قاف ل اب ذئنيح دمع عاش لكركب ايكسا

 هيف بترتي امل هضبق نم دوم اشابلا لقع راط دقو تكبنت ىلا اوعجر مث ريبك
 ال ما هضبق له هلاس لوصولا دنع هيدب نيب رضح نيخ ةمظعلا ةدسفلا نم

 اد د اهعاب لع ها مهازا الا لاقف هل امدق ًافاضت عجر لب ال ”لاقف

 ىف رثكأو دوم اشابلا دنع عاش لكب ىشوف ركب ايكسا اماو فاصنلا عي هاطعاف

 000003 ىف كنا دع كما ةئدلا ىف ةتتفلا قئارب هلآ كاقو_ هيلع ل ةنبقلا

 لاق ىتح هدهج هنع عفادف هلت هيماو فسوب نب دمحا دئاقلل بتكف *يراذ

 اناودعو ًاملظ لتقف توملا الا ىناذ تومي ال نا لاقثم ةيامسمح ”هنع ىطعي هنا

 دمح ادئاقلا لع ىنج نم عوجرلا ىلع هللا د.ع نب ىلع دئاقلا منع نيحو (114)

 حلصاف تكشت ىلا .ءاح امل. ىلابلبلا دم بلاطلل اهالوف ةدايقلا نم فسوي نب

 داع كلا ىف كلا 2 ل لع فانعلا وزع اكاع هيلا راسو لاش“ نم

 0 | 2 1 ىف وشف تفلألا دلي نيريشبلاو عداللا املا ىلا ءالتعالاو

 . ]عد لعن مك5. خل ءأ 8 هدأ : 2 :

 . ل155. لل ءا ( : !ةعادصع 0عماد15 لاقف زنك مهارا 1

 518:8 2: ةعرتما

 . ]65 0عان2 2155. لل ءا 8 همدغ : راف.

 . ال[ةصواتع لقصق 16 تتق. كل نا م نيد محو مح



 هد ١9944 تح

 لاتقلا رحتساف روكذملا ماعلا ىف يوبنلا عسرلا نم رسشع ' ييداحلا تبسلا موي

 كاع تاب اذا ىلع دئاقلل ىارلا اووذ لاقف سمشلا رارفصا ىلا دتشاو مهب

 دإلا روس ىف لخدو هلجر ىلع ”لزنف دعب هيصت ال هتبصا )١١1( امو ةليالا

 ىمعا لجر وهو يرس بامصا عم نولتتقي هلاجر عم هراد باب ىف فقو ىت>
 ةعاس مالسلا هل لسريو لاجرلا عم حلسملا قوف هعاتم راو هراد ىف نيلاغ

 الين هنم برعلا لاني ال ىح وه ماد ام لوقيو هتمالس نع لثسيو ةعاس دعب

 مت نالا لاق تا ةعاسلا صاصرلاب سبصا ”ىراب نأ لاق هءاح ءرملا اذاف

 اولكاو اولتقو هوضبقو هيلع اولخدف هراد باب اورسك ليلق نمف هيف مهدارمم
 دمحم ىَِح رضحا دقو ديدحلا ىف ه يهذو بوب رافك ةموح الا هلكدللا

 املف نارصحلاو لاتقلا ىلع لوعو ”رثبلا ايف رفحو هراد ىف لاجرلا 'بْني

 لضعف مف .قرتما ثمبو نيس: ىف .هتاموب :لز "قت .ةنيفا ل كافل ال
 هل زواجي ملو لزملا كلذ ىف ءءاغ ىجحملا ىف ىتْل ثعبف ةلتق رش لتقق ةئيدملا
 ”ةلادا ىف نيذلا ةامرلا نم دحا كشي الو يارلا نم بوصالل هللا 'ءادهف ةمالملا

 ًاضغ هونملو ىلع دئاقلا اوس الاس هراد ىلا اجار هوار املف هلم هنأ ىح

 ىلخ ىتلا اهقك تادالبلا لحال ىتبس. قحا عض مث تكتم ىلا ميسر خلا
 مهنمو عوجرلاب رداب نم مهنق مهناكم ىلا اوعجري نا نامالاب رحبلا لحاوس

 ءام ضيف لوا دنع فلالا دعب ريشع عساتلا ىف لباقلا ىفو عجحر مث رخات نم

 . 315. قل : داحلا.

 315. 4 : اولزنف.

 رداد. خل : ]3ءانزتع 0ءماناق ىراب نا زان5نا1'ف نآلا لاق.

 . ظله. (0 : بن.

 ذاع. رث : ربلا.

 . 3155. ىف ءا 1 : هللا دهف.

 كت 65 5 مح نت 5 مح . ق5. 1 : هاد.



 - ؤ١ؤوهمه

 تاوصا الا مهئاغا امو فوخلاو بعرلا نم ةياهلاو ةياغلا اوغلبو رحبلا نم

 رضح نم لاقف مهوحن ىلا اهعطشب رحبلا قوف هللا دبع نب ىلع دئاقلا ةطابغ

 مهل ناكف تاوصالا كلت نم ىلحا طق انناذا ىف انعمس ام وزغلا كلذ ىف

 ام فسوب نب دمحأ دئاقلا هيلع ضقف بك دلي لصو املو ةدشلا دعب احرف

 كرداو كلاه هباحصا دنع ًاعجار 7 ضرا ىلا لحترا هاو مهب ىرج

 ىلا ازنغم ىلو-هدنع هلوضو عمس اننا را دو اكلات رف دق

 دع دئاقلا عحرو روكذملا ماعلا ىف يوبنلا عيبرلا لئاوا ىف عقو لاتقلاو هضرا

 رغلا دلج مهل اوسلو اهلهال ةكوشلا مهماسجا ىلع اولعحو تكشت ىلا هباحصاو

 ىف نانثا هيف ثدحت ال ًاليوط ًانامز دلبلا قبو سلاجلا ىف مهتءاجج اوُنَتسو
 ءاشعلا ةالص دنع هيف رودلاب مالا بحاص ىما دلبلل ةللا لوصو لبقو سلجم

 الا ريكلا رهشلا ىلايل نوحادملا حدمب ال ىّتح دكوتلاو ديدشثلاب ابلق ةرضو

 ا امتنا فيس 97 زكي در ويقل ةقوازتمأ ةماملاو ناثلا داع دب

 00 اك نيو ةاضإ يل قلد ىلا ما دقت ا اذبع ني لع لاقل
 تقفلاخو .تماق ابلك ىنح .نضَرا ّنال هلا يشمل فسوب نب دمحا دئاقلا هقبس

 لواو رجحلا ىلا مهلك اهلها بره رحبلا لحاس ىلع تناك يتلا ىرقلا عيمحو

 هيف انآ اورق كتكاسا ةاللب نم للا هلا عفد قاس كلب. لبو ىذا "هرااوع

 'اولتاقو اوفلاخ دق انوك دب لها دجوو مهب لابي ملو ىلع دئاقلا زاك اوضمو

 هلاح ىلع زال رجحلا ىلا اونرهو مهلع هللا مهرصنف ةبصقلا ىف نيذلا ةامرلا

 مهءاج لاتقلا ةين هدنع سيلو اوسرو عبنك دب ىمرم هبراوق لصو نيغ

 ىف كلذو اولتتقاف لاتقلل اومزحتف ذئتعاس *لاتقلإب مهوءدبف ىموم يرَس باكا

 1. 115. 8 : اولتقو : ١ع تن04 ءوأ هدمت5 ل355 16 طقق. 0

 2. معتصم لهصق 1ع هن. ( 0عمانتك اه مصفءعملعصأ صتنأ : لاتقل.



 دس ؤوؤإل د

 فرصف ميظع شبح ىف يراف دند نا عمس مث مك ةهج ىف اوجرخف هريغو
 ايكسا مهيفو ةامرلا نم دلبلا ىف ىتب نمو دئاقلا جرخف لاجرلا 'ديدمب ىف اشالل

 يراف دند لصو مث ايف اولزنو بكتع دلب اولصوف ذئموب لوزعم وهو نوراه

 ىف اولخدو هوه هلم برها ةتلغ فاسو نب دما دئاقلا ىتسا اما 9ك

 بلوف شيب اوضقو هتشا نم ميزو شالوا رتل
 هريغو بهذلا نم ًاريثك الاوما اهنم ”اولكأو ىنج ةنيدم نم نيجراخلا
 هللا دبع نب ىلع دئاقلا ربا غلبف ةبصقلا لخاد ىف مهو ةلحلا كلت اورصخغ

 قبو نيروصح ا ةثاغال ةامرلا نم اهنم راتحا نب ضبنف بكنع ىف هتلحم ىف وهو

 ىف *مبعايشاو دعس نب دما دئاقلاو نوراه اكساو ركب اكساو دح دّئاقلا

 ًادصاق ليلا هتلحمب ضهن ىلع دئاقلا ىجمب يراف دند عمس املو ةلحلا كلت

 لهال ثعبو ةلحلاب لزنف جنح دلب اوبراق ىتح رك لبج ءارو نم مدد ضرا
 اولتتقاف مهلاتقل بكسب ينلا ةلحلا تضمن مث مهل اوس ةفاضلا إف

 نيتمئاطلا نيب ةكرعملا )١١1( ىف تامو ًاديدش ًالاتق ناكف روكذملا لملا دنع

 لها نمو ةيئزاخلا باحسا نم بتاكلا زيزعلا دبع مهنم نزحلا لها رايخ نم ريثك
 قاحسا عملب يراف دند باحصا ىنعا ىتس لها ضقو ًامدق نيفورعملا ةدجنلا

 ىف اوقرتفا امو دند ىف ايكسا دنع ىلا هب اوبهذو كيم دمع مرف كنب نبا
 الا ايف اولزن ىذلا لزملا ىف مبعور امو بورغلل سمشلا وند دنع الا لاتقلا

 اهراكف اهرسأب ةلحلا لها برهف هلجرب ناصحلا ابضكر يتلا ةقردلا توص

 اوجرخف ببسلا كلذ دمب اوققحت مث ءاملا ىف مهذاخفا ىلا بد رحب ىلا اهراغصو

 1. ظقق. 0 2 كد

 2. 215. ( دزماناع 1ع مممأ : 3

 3. 3[3. 8 : اولكاف.

 4 ااد5. ك ءا (ن : نودعس نب.



 ب ذوو

 لها ةكلمم نم ضرالا اوجرخي ىكل مهتواعيو شيحلا كلذ لسرب نا دند ىف

 ليان لادم ل صسالا كلذ ' ق' قاوم ارا عم كرتشاف نزخلا

 عار هلا لاقو عنتماف هيف مهقفاوي نا ةئسام بحاص ' مهرب كندنف نم بلطو

 هيدخ نع كلذ ”متكو هيعارو هميدخ ويف ضرالا ةنطلس ىلوت نم لكو

 يكن يراف دند ثعب مش نام ا لوزعملا يرس ًاريبدتو ةدحن ربكألا

 ان ركع ا كاوا انو درإلا هل رق درك ؟لولا "كلذ نت هنا هملعاو

 ”كلذ ىلع نام سنا علط املف هب عاتجالاو هلاقلل جرخي ذئنيْش ىتج ةنيدم رصق
 كلل درا ل كرا ى ىلا ذهاب زل ىراقةيدل الوتنم كلب

 اي كباشي لع مهْمأ ال حصنو ءافو لهاب اوسيل نيود

 دتاقلإ نا لاخلا دكيو دقو “ءرك ةهج ىلا عجرو رحبلا عطقف ذئتعاس لحتراو

 000 0 دال ل اباد ند حر "وب دع
 افا ل ا كسار هنللا لوي نسى ايفا نكن ةتداك ق تدعو دئماوب

 الا لتخو لك دب العال ىرك تسب ةلخلا هاذا ريغ حض املق اهني

 0 ل اخ 1 نا ةضاحل هلمو اروكذملا دعنا ىاقلا هلطو دقو

 ةردامع ةلحلا فرص ق هيلع دقو نلت درع راشللا تعا تك ىلإ ثهو

 الا شيحلا عيمجب جرخف اهل جرخي نا للا دبع نب ىلع دّئاقلا ىماف ةعرسو

 'ةينزاخلا دّئاق لثم كرحت اذا ىمالا ”بحاص عم الا اوجرخي ال نا مهتداع نم

 1. 315: 4 : مينرب»
 9. 35. هل : ةيدخ ىلع مك

 83. آنه رم. ( )0016 161 : ىف هرسس.
 4. 1[آ5. 0 هماطمعهمطنع هع سما : ميغ.

 ١ 5. لآ5. لل : نب طقطع 1.

 6 11. " : بحالا.
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 كلذ هالو ىذلا وه دوحح اشالاو روكذملا دوواد كسا ريمالا نبا جاحلا

 هيما دق ذئموي عملب 'وهو دوواد ايكسا ريمالا نب نميلس ايكسا ةافو دنع ماقملا

 ىبتاف رحلا برش زل قب رجالا هيلا هحوتف لزعنا ال نميلس اشالا كلذب

 رفنس بحاص ن نيك لوو بوب كندنق عمس نيحو مهدلب ىلا عجرو ىد لبج

 يماي بوب كندنف ىلا برهو فاخ مهقيرط ىلع وهو ةهجلا كلت ىلا ههحوتب
 هيف لزق بكتع دلب لصو ىت> ةلحلاب هعبتف ذئنيح فلاخ هنال ةنسام بحاص
 هاو هتمرمح ىف لخد هنا لاقف مهلا هدريو هيف ملسي نا ةنسام يحاصا ثعبو

 دئاقلا لبقف ةلاح ةرّه نيفلا ىلع هتاح ىف هدربو هنع وفعيل مهيبو هليب حلصي

 لوو يوت .افب ةعاس هيي نم رقلا نم ةدعلا فت ةتسام نحاس ىطعات لا

 ةيشاشلا ق> ةرقب نيفلا ىطعيا هتلح ىلا جربلا دمحا دئاقلا هعبتاو ةلحلا ىف هيلا

 ىذلا نيفلا ًاضيا ءاطعاو اهإأ ءاطعاف ةديدجلا ةطلسلا ىف لخد هناك وهو

 نع :دجاو روف ىف اهومفد َةَرَش فالا ةّس ناكف ًاينا حلصلا كلذ هيلع عقو

 ىتع يف ج اللا نبا نوراه اك-ا ىلع يغس لها فااخ قيرطلا اذه ىفو ةلخي

 لزع ىتح هيلع اوماق تكنت اولصو اما نكلو اوربصو ىلع دئاقلا مهربصف

 ماركآلاو ةربملا ةياغ همركاو هب رباف *هراوج ىف يماع دئاقلا نيمالا هلحرو

 ىف لباقلا ىفو نيس ينات اهدعبو نينس عبرا ةيالولا ىف ثكمو ىقوت نا ىلا

 ىف ايكسا *دنع نم ةريكلا ةلحلاب راب يراق دند ءاج فلا دعب رشع نماثلا ماعلا
 ىف )1١6( كلذو رت ىف لزنو رييكلا رحبلا مطقف ىنح ةنيدم ضرا ًادصاق دْئد

 اكسال ثسب 5000 دمحم يح نا لبقو روكذملا ماعلا ىف رفصلا رهش

 1. 1هعددع لوصق 1!« مق. © 0ءرادتق : اشابلاو روكملا.

 2. 115. ف : ءزاوح: 505. (ن : ىراوح.

 3. ,1١15 لفل : دنع 2.
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 لعل الباقتي ىتح هيدل هراضحاو مردنت نم هللا دبع نب ىلع دئاقلا ليحرت ىلع
 رعم لثم هل لاقو ”ةيز يمام دلاقلا اجا داقأ“ فوفو هدم ردكم

 كنع هب لغتشيو *كاسن ًامظع هل تيمرو كيلع * له نا توكل ل ال

 هيض )1/0 ١ ل 1 تاراالو اذه كتضوت ةلا و .ال اع نا وهو

 صاو هاب هل ١١( :) ىتشاف هاءرو هلايع كرتو ءاغ ىهلا ىف هل فرص ًاططغو

 فلالا دعب رشع ةعباسلا ماع حئاف مارحلا مرحملا نم ةعساتلا ”سيملا ةليل هلتقف هلتقب

 دئاقلا عم هراد باب ىف ًادعاق هودجوو هولتق نيذلا هباحصا لب لتقلا رشابي مو

 نم تاف روكذملا ناخشا حرجو تام ىتح فيسلاب هوبرضف "ناخشا ميهاربا

 مهنا مث مهباوبا سانلا قلغو ةلدللا كلت دلبلا ىف ًاريك ًاعزف ناكف حرجلا كلذ
 دك ىف لكلاب دوم ايالإ ءاضاتب اننا نكنو دكل ةيفآسلاإ اوحرب

 الا 7 نوكي ال ًافصنو ماوعا ةعبرا ىتف مالا هل ضوفو هلابع هل لحرو

 لاا راه ديال لوو هلا دع 3: . ىلع دئاقلا "هلع لالا 1خلو هما

 ” ل يأ ىف ديول ىو اج ماثلا اذه ىقواووكذملا ضامىفسفلا لاق

 00 |را د يلع 1217 اكسا'ىمالا نبااتكن د ةوراغ اكسا دنع نم

 هللا دبع 0 دْئاقلا جرخ هربخ اوعمس املف رحبلا ىف نزلا لها ةعاط

 ايكسا نب نوره ايكسا ةلحلا ىفو يناثلا عيبرلا رهش ىف هلاتقل ةلحلاب * يناسملتلا
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 ىتح هظعوو هربصف يتاوتلا ىلع ديس هيلا بهذ مث هلع اوفلخ اذه دعب هيلا

 :ىتخ رت نثر هللا ءاش نا ًادغ كيلا رئاص هلال شيلا اذه سما ؛ رسخت ال هل لاق

 ماظن ليدبت ىف نسحلا دئاقلا نيمالا عرش مث ٠ روكذملا دبع نب ىلع درو
 نييشكارملا ةيرسو *نيعلا بامسا *نينسافلا ةبرس درو تامالعلا لدبو شدحلا

 دنع نم ناك كلذ نا معزو امهتحت نيسلدنآلاو جولعلا لزنو لامشلا باحصا

 لو نيبلللا نخ ةيعاك عوطرملا نسلس مسا لب ؟ئسزااوب قالون ناكل
 ىف نسحلا دئاقلا نيمالا فوت مث نييشكارملا ىلع ةيهاك يسانجالا فسوب نب
 ىماي ىللابلبلا دمع بلاطلا هماقم ىلوتق فلالا دعي ريثع سماخلا ماعلا طساوا

 هريغو مادخلا نم ىرتشا ام هتكرت نم ىرتشاف كنل دوم اشاللا صالا بحاص

 هب نسحلا نب ماع دئاقلا هنبا درو هنماث ىفو مايا ةعبس ماقملا كلذ ىف ثكمو

 دمع باطلا نم عزتتاو روكذملا ماقملا ىلوتف ايما سراف وب يالوم ناطلسلا

 ىلوت فلالا دعب رشع سداسلا ىفو ةكرتلا كلت نم ىرتشا ام عيمج روكذملا

 ىلا نميلس اشالا درف دمحا يالوم ناطلسلا نب ناديز يالوم ناطلسلا

 هلتق ابنع لصفناو شكارم نم طفاس ام دعبو ىمالا بحاص نوكيل نادوسلا

 ريتك مهن ”اؤتتت ةقارسشلا 'هتق ىف ليلا 'ناطلملا لا اديك نب ديل
 نميلس للعم ةيهاكلا نا مث روكذملا ديبع نب ديعس لتاقلا مهعم لتقو

 منع هيلع لواطتلاو دوم اشالا ىلع ةسكاعملاب الا لغتشي ال لعجو درو ىفط
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 كك ل

 ةسارحو تاوزغلاب لاغتشالا نم هىف وه امبو هلاوحاب هيف هربخاو سراف وب

 هل ثعبي مل كلذ لجا نمو هتاقشم ىلع اهب نيعتسي ىلا ةيافكلا مدعو روغللا

 هعم ًاباتك ناطلسلا هل ثعب عجر املو روكذملا دمحا دّئاقلا ةبحص هتندغ

 هل ثعب تكست لصو املف جارخلا نم هنم جرخي امب عفتتيل مردنت دلب هاطعاف

 مالا تال لالا دك وو «قلايخ ةسارللا مزالو هلال عزتو دلب ىف لاتكلا كلذ

 ىلا تا هنا ناسملتلا ىلع دئاقلا هل فرصف مردنت ىلع لماعلا وه يكرتلا ىلع

 52 ىلا برهو فاخف هسار عطقب دب ال هيف هكردا اذاو دلبلا كلذ

 نب ٌدح مدقملا فرصف ةمالملا ىف هل رثكأو همالو نسحلا دّئاقلا نيمالا هيلع
 د ىاخف هيلا مودقلا ىلع ناسملتلا ىلع دّئاقلا مزعف ًالماع )+1١( هيف فسوي
 مقو مث تكبتش ىلا دح عجرف هيف ثكمو هالوتو ءاغ يم للا رخو

 ىلا برهف 006 ىلع لماع وهو ديبع نب ىلع نيبو نيمالا نيب فالتخالا
 ىف تكن لها هل ثعبف هدنع نطوتلا مسرل روكذملا ىلع دئاقلا دنع مردنن

 ىف هل لوطف هدر ملو هسفنب نسحلا دئاقلا نيمالا ىف كلذ نم عتتماف هدر
 هلكوو هما هلال اهذفت ال ناطلسلا نم اياطعلا هذه نا هل لاق نا ىلا مالكلا

 ا قل ل دولا ىف لاا اهنا تناك اموت الدشطآلاو دارلا هلف :نعوفملا

 ةءارب نال كنيملت ذفننت ال ةلاسرلا ةءاربب ءاطعلا ذقنت مل ذا هباوج ىف ىلع دئاقلا

 عجرف هنم ”ًاكلسم دحي م لصاحلا ناطلسلا دنع نم تءاج يتلا ىم ةلاسرلا
 وو

 ٌدحا مهنم بره ال هلا ىلع هلك شيملا دوم اشابلاو وه فلحاو تكن ىلا

1 1 

 20 لعل ءارب.

 3. 115. 28, 311 0655ا35 © السم, هدي 1:1 هريغ ىف اذك, ]20 1346 065 عانت

 رمدو. رك ءا 8 هه (رمادالع 1ع ربموأ ًاكسم ءا جات 0655015 : فلوملا طخ ىف هتدجو اذك.

 215. ( : اكسم.



 هس ١9١ دس

 هنواع ىذلا وه زونع دئاقلا نكلو هل هدرت ىتح كل هفلسي لاقثم فالا

 تاشاب رخا وهو نيرهشو نينس عبرا ةيالولا ف ثكف ناطلسلا دنع هنع ىاحو

 همحر اياب دمحا هيقفلا ةءالعلا لاق نادوسال مهفرص نيذلا دمحا يالوم ناطلسلا

 هيمن نا دمحا يالوم ريمالا نب ناديز يالوم ناطلسلا ريمالا هربخا ىللاعت هللا

 اشابلا ىلا رادوج اشابلا ندل نم تالحلا ىف هدلاو مهفرص نيذلا لاجرلا

 دق مامزلا ىف ةدقم ىهو هشيج رابخ نم ًاسفن افلا نورسشعو ةئالث نميلس

 توميف شكارمل دحا مهنم عجري ملو ًالطإب دلاولا مبعاضا لاق مامزلا كلذ هادا

 ريمالا نا مث ٠ ىهتا نادوسلا ضرا ىف اونام مهلك لجر ةيامسم وحن الآ هيف

 ربخ ,اج ىت> ًاماع سانلا نع هافخاف نميلس اشابلا هب عمسو ىفوت دمحا يالوم

 ماعلا لئاوا ىف هبا ةافو دعب ىلوتف دمحا 'يالوم نب سراف وب يالوم ةيالو
 لصوو نادوساا ضرا ىلا كلنا دوم اشابلا ثعبف فلالا دعب رشع يناثلا

 ةيامالك ىف اع .بفقلالا دس رصع تلاثلا مانلا ف. نمصلا نهشاىف "للا

 زووعتسم وعَو ةيهاك يساملا دم هيدا ةسام لحل مهلج رثكا ليقو ًايمار

 ةيهاك هلعحو هاطعاف ا دياقلا دنع نم هيلطف ةبارحلاب هلاغتشال شكاص ىف

 ىقتح ههجبو فشكب صا ليقو نميلس اكسا ةزانجع تكشت ىف *كوزت فدا
 وهو فسوب نب دمحا دئاقلاو هيلا نميلس اشابلا ىجمب ناطلسلا ماو هاعر

 ىتح ًاليلق هرظتي نا هنم بلطو نميلس اشابلل بتكف ذئموب ىج ةئيدم ىلع
 ىجي نا لبق بهذف راظتنالا لاطتسا مث هرظتناف باهذلا ىف اقفارتيو ىجي

 يالوم ناطلسلل هعم هباتك يناسملتلا هللا دبع نب ىلع دئاقلا ثعبو هقحلو ,اغ

 1. 2135. 8 : يالوم

 9- ةلع. + : تت لف

 3. 115. 8 : هلوغق.
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 هاهق بوكرلا ىف وهو هضبق ىلع منع ىتح هلوصو دنع هنع ركد ام روكذملا

 امانا لرخاتملا مالا ةكح كرك نا قيغ امل ىازلا. تاما كلذ نع

 لطاد'رعو ةذللا ]2 لق ةيرمخلا لع 'دعقو روشملا ىف. لخدو نمملس

 هثعب و 578 لاقثلا دويقلاو ديدحلا هيلع اولعحو ةرخافلا هباوثا هلع اوقرخو

 مث ناطلسلا لوقل ًامامتا ماركأ نجس رامع نجسو لاخلا كلت ىلع ناطلسلل

 ىف رثكأ لبقو ًايمار ةيامسمح ىف روكذملا نميلس ءاجو هيما شكارمل عجر

 ةمه اذ ناكف ةبصقلا ىنكس ضفرو ةلحلا لثم ايف نكسو دللا جراخ ًاراد

 هلك شدحلا كلذ ىف كلذب راسو ديدش مكحو بيج ريبدتو قئاف يارو ةيلاع

 قى سمشلا هلع تيرغ نمو ةلحلا كلت ىف هعم الأ مهنم دحا تيم ال ثيح

 نا ت٠ الو ىمملا يلع نم هل هها ردق ام هف دَحاي نا دب ال للا لخاد

 الا خارص الو ةحيص امهف ثدحي الو امهيلكدلبلاو ةلحلا سرح ًاهيتنم الا هلك

 هل فشكتت ىتح *اهعتي الا ةهج يا ىف ةقرس نم ارط امو هملعو هعمس ىف

 ريبزلا نإ نسحلا دئاقلا نيمالا ىما ىف رظنلا نعما دقو قيلي امب ايف مكحيو

 عم راوج ةبامالث وحن ذخنأ هلأل ناطلسلا لام تيبل قرسم دسفم هنا هل اديف

 راد ىف تِب ىف هنع اهزاجو ”ناطلسلا لام هنم عزتناف ةمدخلا نم نيفاض

 مالك انل *هل اولاقف هما ىف لعفب ايف تاطوشبلا رواش مث ةبصقلا ىف ناطلسلا

 دك هل ايي دحأو لك ٍبتِكِف هل اوبتكاف كم بيرق ناطلسلاو كلذ ىف

 كل لاا كلذ ىف هل اديرام لعتلو هلسس 5 ) قرا نا ءيضاو نميلس اشابلا

 00 دك لا تضل تا الا ايف هيمو كنتم ناك ايو اتتما وهو انلام لاملا

 1. 1يمعتمع هدف ]16 مف. ( 0عماتتف : لان,
 2. 315. ل : ابعبتت..

 3. 115. 4 : نطلسلا .

 4. 115, 8 : هل 01.



 امل محا د

 كندنفل نارهش هباح ىفو ةنس نورشعو ةسمح مويلا ايف هلو 'يماسب بوي

 ريو لمت اةهنق تناك ريو دن راه رو لبشت هنف نم دنراه اماو ؛ ةمطاذ دمح

 ترفتساف ًاناطلس اهيلع رس دمح عجر ينالف دمح عابتا نم ايينا ةلح عنتما املو

 قتسام ةلعلس تراصف 0 بوب ةلح ىف ترقتسا اك ارج له ىلا ايف ةتطلسلا

 ةلحو ا كم وسو لا بوب ةلحو اييلا ةلح تالح عبرا نيب ةمسقم

 امو كابق ىلا عجرب ةيمو كرب نكسي ةرم تناك كم ةلح اماو نغم درا ىلع

 نيئالث ةطلسلا ىف كف *دادك كندنف ىلا عوجر الب مهنم كرب نيد عطقتا

 . نتا

 ًامااو نيرهشو ةنس ةيالولا ىف ثكف رامع اشابلا رك ماما ىلا عجرنلو

 وذ وهو سمالا بحاص هناك راص ىت- ليفلا قطسملا دّئاقلا ايف هيلع ٍبلغو

 عيمج امهيلع بضفف امهنيب ام ريخ ناطلسلا غلبف دحإب ىلابي ال دانعو درمتو نايغط

 ثيح نم هيلعو ىفطصملا هيلع بكر ىت> فعضلا ثيح نم رامع ىلع بضفلا

 اثالا ثعبو هدنع نم هلزعف هل ًابوكسع رامع عجر ىتح دنعتلاو ناينطلا

 هناها قطصملا ديزرو اًميتحتنيأ نأ ضان ضالا| كاس َنْوُكَل "0

 موي تكتت لصوف ديدحلا ىف وهو شكآسع ىف هترضحل امهئع.و ًاريفصتو
 ىطصملا ىف هل رهظف فلا دمب نامت ةنس مارحلا ةدعقلا ىذ نم سماخلا سيما

 1. ]ع5 لعد معك. قة ءا 1 هذا ىعاي.

 2. 313. (ن : دارك.



 م ذا د

 ا ل #0 ل

 دمح نب يوب معرب ةطلسلا ىف هفلخف غاك دلب ىف ىقوتف نينس عبس ايف ثكمو
 تاف نينس ينامت اهيف ثكف بوب ةنبا يوب ةوخاو امهمأ ىلا بوبو وه الف

 يلم ضرا ةوزغ نم ًايوم دوواد ايكسا ريمالا اهيف ءاج امل ىتح ةنيدم ىف
 ينالف دمح نبا ميرم بوب هوخا اهف هفلخف كلانه قوتف ىلا ىف هل ثعبف

 الا 10 د ل اركلا لع راسك هبت نرشعو ارا ايف ثكمو

 ال ا لا تول مع انلو قدس قب نقدا ىلا كيشو دوواد

 ةنسام ىف هتلح ىلا عجر مث ايكسال *كّلم هنأ لاقف 0 ير لا اقع

 ه1 دج ةللنلا ىهفلختا كوت اه ل ايكسا نب جاحلا ايكسا هلزعو

 هل ا نيش تب ةلفلسلا ىف ذخاو روكذملا حاملا اكسا ءالو:*لا!بوي نب

 لبي 1 تكمله ةياهنو هن ردشعا ةثالث كلذ دقي, ابق ثكمو: راذؤج.. امئانبلا

 د0 1 د ةقئايادخ .كتذتلا قاتم اهانمعا قوي ةقبا عع ةعادت اذهيو

 0000 0 دوق اب كافل ةقئاب نوب داو هقاخ :نوكدلا هكا دع

 دل قرش املو ماع مع ىتتازايغ فكشف ب مهرب 000

 مهعابتاو مهمادخ نم نيرئالاو ةملظل ارهقو 1 اذ ناكف ةشئاع ”كمالس اهف

 عمس مل ثيحب نيكاسملاو ءافعضلا نع مهيدي 0 كسماو نيطالسلا دالواو

 نب ةنما دمح هيخا نب هفلخ ىثوت املو نيتنس ايف ثكمو طق مهتطلس ىف هلثم

 1. [ردعدصع لع نددام»2ع اذعمعف لقصف اع صف. 0, 0عمانذ5 مادخ ةئسام ىلا عجرو.

 2.115. 4 : يأ تنس.

 3 11812 كل

 4. 015. ( )0116 : جالغ.

 5. 015. لل : بقللا.

 0. 5[2. 4 : هغلخ ىف.
 7. 1155. لل ءا 8 : عمالس.
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 ىهتا ىتح ةطلسلا ىلع اهزانتو ايينا دلو رس دمح همعو لا هنبا فلتحا دوس

 امهكرشاف دع جاحلا ايكسا ريمالا نب قاحسا ايكسا ريمالا ةرضح ىلا عازتلا اهب

 كلذك رس دن مث ًاناضح ءاطعا ةطلسلا ةوسكي دوس لا: ىبكو نمالا يف

 زنكألا نيتقرف اوفلتخاف هوعبتيلف موقلا بحا امهبا لاقف مهموق ىلا اهدرو
 بهذو هضرا نم هدرطو 'لا بلغف التتقاف رس دم اوعبت قانلاو ,لا اوعبت

 ' يهذف ًاضيا * لا هبلغف لاتقلل ةنسام ىلا عجرف ةئاغالا مهنم بلطو رقنس ىلا

 هيلا بهو هتوعد باحاف هيلا ىحلب ءيماو لال ثعبف غاكىف ايكسا * دنع ىلا

 ًاماع الا ةنطلسلا ىف وه ثكحمي ملو هيلا لوصولا لبق هلتْس صماف براقلا ىف

 ىف ايكسا دنع غاك ىف تالف دمحو نينس عبرا رس دخل مالا قف ًادحاو

 كلت ىف ينالف دمح اكسا لم هعامتا نم فبقي ند ضعب عتتماو ةدملا كلت

 ينالف دمح لمكّتساو رس دمح برهف اكسا مادش ةئسام ىلا عجرو ةئطلسلا

 00 ىميك دوس تارْش ىلع راغؤا هاو هله نمنح تال 0

 نيدوم اكسا راوج ىف اوراصو ةيلكلاب ةنسام )١١١( نم اوب رهف يداس نب يجحاج
 راغو اهدحو ابنا ةلح الا الك ةنسام ىف يتالف دم فئاخم قبب ملو ةفيظولا

 ىلا كاق نم اوءاح دقو كنفروو ىلع هراراو تالح ىلع اآضبا ينالف د

 ابك ضرا ىلا ةراغلا كلت لجا نم اوبرهف نيعمتجم ابينا ةيالو نمز ىف لبنج
 فد ةثملسلا ىف هلزمف ةئس نيرشعو ًامبرا ةثماسلا ىف ثكمو كلانه اوبك

 رهشأ ةّنس ليو رهشا.ةسخ ةكئليلا "ىف عكف بنج دول ديس وهذ 0

 ايكسا ىماب لا بإب هفلخف قوت نا ىلا ايف ثكمو روكذملا ينالف دمح هلزنع مث

 1. قل !اذءان كغ لاو !ع تق. 0 0086 : ريس ده بلاغلا.

 6 . 315. 6 هرمعإ ع م01 ءا ]ع3 :20ا5 ةئسام ىلا نانآ م"غءغلءعمأ

 3. 8[1. 8 : بهذو.

 . 315. فل : دنع 4
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 هر عر ع

 اهنم دلوف فك ىمست ًاضيا ىرخا ةارما جوزت 3 ىكنديرو بستني اهلاو

 ؟ داى اننتفا فاسإ سارا جوز“ مش ىلع ' درارو لسفت هنمو ىلع 24

 مهب ناطلس قوت املو 'دئددو دن ىكعزو دنرو بستني اهلاو دن دمح اهنم داوف

 ؟لوغ م12 1 11 هلع وب فا زنا ةتطانلا قا. هفاح نعم
 نب تناك هيخا نبا هفلخ ىلع قوت املو روكذملا نغم دالوا نم اهريغ ةنطلسلا

 اييناو تناك يجاج ابهنم دلوق وفاس ”مارد ىعسن رقنس ةليبق نم داما جوزتف مهب
 عزوف اما جوزت مث تناك ىنكو تناك" روتالاو تناك ” بْن بدو تاك

 تناك ي حاج ام َكمرُو بسقتي هيلاو طقف هدحو تناك كم انم دوف كنب تست

 بدروو كيرو مهنم دالوا هنم عرفتو دوس اهنم دلوف دن دمح تسب بن جوزتف

 ةتتفلا ىف هلتق نويناغزلاو تناك ىفوت املو ينساملا ريب دمحا هيقفلا لسنت هنمو

 كلت ىف مهلغ شوم كلذكو روكذملا تناك ةدم ىف مهل نوبلافلا مهو منيب

 شوم ىلعو نيشارغزلا ىلع هللا هرصنقف لغ هوخا ةطلسلا ىف هفلخف ةدملا

 ةنطاسلا ىف هفلخ ىلع ىف وت املو ىلع مثو ىلع كنجو ىلع بند دلوف نيممجا مهلفف

 اكنأ ريمالا ةتلس .ةدم: قا لبس ىلا: ةتساها نم لقنتا ئذلا وهو تناك امنا

 ىف نينس ريشعو ةنسام ىف ةنس نيرشع ةنس نيثالث ةنطلسلا ىف ثبلو دمت جاحلا

 ةنطلسلا ىف ثكف تناك يجاح نبا دوس هيخا نبا ةنطلسلا ىف هفاخ مث لبدح

 قوت املو ينالف دمحو دوس لا اهنم دلوف ايينا ةئبا نكسب جوزتف نينس رشع

 4: هم (7 : وفاز

 2 لاه < فك

 3. 1185. (ن : دلرو.

 4. 015. ل : ىلوت ءا 705. (ن : ىلوث امل

 5. 115. (( : مارد اوفاس.

 6. 315. 0 : تناك
 2 146. 6: رويمالا



 ” ته كاصنلا ده "اع

 دم ١مجوه ا دح

 هجورخ تقو نوماغلا هاءر املف لبقت لف ايعا ىت> اهيلقو كعم نيذلا '!دالوإب

 ةعاسلا هانسار دقو اق نغم نع كا هانلق ىذلا سيلا ناطلسلل اولاق اهراد نم

 كيف هللا كرإب هل لاق هيدي نيب لثتما املف هيلع مسي ءاغ ةارملا راد نم جرخي

 يلع اهسار دست )٠٠١( تناو ةارصا جاوز ديراو لمفلا وه هب لغتشت ىذلا اذه

 "يجو ىمرو هسرف بكرف نابضغ وهو نغم جرخف حبقو مالكلا ىف هل اظلغف

 سمشلا مهلع تباغ ىتح نيشاملا نم ةفئاطو ةسمخ وا ناسرف عبرا هعبتو ةبيغلل

 مم ًادحاو اوضبقو مهلع اوفقو *رقلا نم نولاضلا اذاف رانلا اودقواو اولزنف

 مهمم تارقبلا اوقاسو مهريسم ىف اوراس حابصلا حبصا املف هب اوشعتو هوحيذو

 نيجابصلا ”ايف اودجوف يراف نغاب ضرا ىف ىهو ةنسام ىمست ةوبر اونا ىّتح

 مهارو اوكرت ام ايف مهقل ىت- ميسم اونكسف ميلكسم يهو رئافضلا ىلوا

 امبو هتصقب هربخاو ٍلسو هيلع فقوف يراف نغاب دنع ىلا بهذ مث مهلايع نم
 ًاناطلس هلمج مش هضرا ىف بحا اها عتري نأ هاو همركأو هب بحرف ديرت

 نمو هتليف نم هعم نونكسيو هنوناي نوينالفلا لعجو هعم نيذلا هموق ىلع

 دالوا هنم عرفت مث ميمو رحبلا لخاس نيب ام *قوصرب فموي محو رشا

 نغم دنراهاهو نغم بوكو نغم بندو نغم ىلعو نغم مهب همسا منم ربكآلا
 5 رب ع ع تت

 ةحوز نم هدحو نغم ” للي مث لدي تنس مد مهما قئاقش لاحر ةسمخ ءالوه

 ىف هفلخ ىداس نب نغم ناطلس قوت املو ناقيقش بنسو دنب دمح مث ىرخا

 ىئدي كان ام دلوف كندي ىمست ةاىما جوف مهب ربكآلا هدلو ةطلسلا
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 2. 215. ( : تارغقبلا.

 3. .1١15 لل : ايف 1.

 4. 115. 13 : نوعتر.

 5. 315. (0 : لاي.



 -- قدح

 ةنما دم كندنف لحر مث ًاليوط ًائمز كلانه اونكسو رب ضرا ىلا ةثئاع

 هلايع عيمج هل اودرو حاصلا كلذ عقو ىت- كلانه رخاتساو ان لإ عجرو

 ه>وز ميم بوب كيدنق تن ةئماو للك رغصالا هنساو لف هشئاع هتحوز مف

 نجسو ةئئاع دمح لزعو هدهع يلوو هيصو وه يذلا ماي بوب ربكألا هنبا

 ككمو اليلق الا ميلك ةئسبام لاي ارتم :نرف دنع كايق ىلا :لحتر *ميم علط اًملو

 نزخلا لها ةعاط ىف لخدو عزانم هل ”قبي مو كرب ىلا عجر مث ًاماع كلانه

 : ارج له ىلا طقف مسالا

 نورشعلاو سواسبلا بابلا

 ناقيقش هلو يداس نبا يجاج هل لاَ ناطلس هيف ناكف سمرتو ع اضيأ هل

 تعنتماف اهجوزتي نا حاج ناطلسلا داراف ةجوز نع كي تا ”كيو * نغم
 ا

 00| لأ ل ًاقوُح هلع ردك الو اعدنرب ال وهف نتم آلا ديرت ال نو

 كلذ ىف اهواي نغم الع لخد ًادحاو اموي نا ىتح اهب نوئدحي سانلا ىف

 فكو هريغ هيلع ردش نمو ناطلسلا جاوز نم عنتع فيك اهل *لوّشو

 . ط[ة مانع لمص ]1ع طقق. (ن

 115. هل هددمعأ : ىلا.

 2015. (ن : نيب.

 115. فل : نعف.

 . 815. © 0هدصع كنب ةه( ماك !هزص كم.

 6. 215. كل : ايلوقب, عا 225. (ن : لاق.

 نأ رض نر حو مح



 ١ را” دس

 دمم ىنَح مهعمو ذشنيح مها اوجرخف ةملا رهظ ةالص دعب مهئاقاللا داعيملا

 ًاريثك مهن اولنقو نيع ةفرط ىف هركسعو ىك يلم اومزهف ليعامسا نب بنك

 نماملا 'اولصو ىتح دمع يرسو ركب عاش لك هعبتف هناصح ىلع وه برهو

 كيلع هل اولاقو مهتداع ىلع هل ًامظعت مهسنالق اوعلقو ناطلسلا ةحن هويحو

 ”ةوعداوف قيلي ال ام كب اولعغيو )٠١8( كوفرعي ال نم كوقحلي اليل ريسلا ليجعتب
 هلآ فصن شيحلاو دايقلا ايم اومجر هلاتقو هدرط نم اوغرف املف اوعجرو

 «الحو ةئما دمح وزنغ ىلع اومزع ديعلا اولص املف ديعلا ةليا يهو تبسلا

 هنأ بوقعي نب ركب يراف نمرك ممل لاقف ةئيدملا برق ىف ةيرق اس دلب ىف

 يرضح وه يذلا 0 يما ديدشلا ماو ديدشن سدل هماو ةلاءر بحاص

 هوحت اوهجوتف هيلا ةمزملا *اودرف مكلا هلصو ىتح ىكلم دضم, كسماو

 اومجرو ذئموي *ةراجتلا قوس هلال ًاريثك الام هيف اومنغو عس دلب اوبرخف

 ةعقولا كلت ىف مهوبس نيذلا هلابع هل اودرو ةئما دمح عم اوحلطصاف ىن> ىلا

 ةدع ىف قوت نا ىلا هف هوحسو تكس ىلا  اوراو ةقلاع د١١ 04|

 وهو شواش نميلس ةعقو دعب الا عم مل روكذملا حلصلا اما : كنل دواخل

 ةريثك عاج ةنما دمح كندنق عج عس ةنق نم اومجو امل كلذو ذئموي ةيقاك

 اقل هلحم ىح لها ثعبف ةتتفلل ةلبقلا وحن هجوتف هشيج عم ربنب رافك نم
 ىف اوقتلاف ةشئاع دمح كيندف مهعمو شواش نميلس ةيهاكلا الع اولعجو

 الحر نانما الا املك ةلحلا لها نم جني ملو ةامرلا عج لو اواتتقاف يب دلب

 ده 2 لخا رهو امايا ايف نيصق نو اضل لا هتالحب ةنما دمح زاغ

 0 1 3 - هولصو.

 2 حالو. فه 50

 3. 84+. هه : راحت .



 6 ارا -ج

 00 ىف لايرألاو يالا ٠ لكو راثا قزح ابلك ضرالا كلت ناك ولو

 ىدامح رهش ىف تكن ةئيدم الصوف كلاملا دبعو ىنطصملا نادّئاقلا اما « ةللق

 ةنسلا ىف بجر رهش ىف لصوف رامع اشابلا اماو فلا دعب عبس ةنس ىلوالا

 عباسلا سيلا موي شكارم ىلا عوجرلل زهجتف رادوج اشابلا اماو ةروكذملا

 زهجن يلم بحاص دوم ناطلس نا مث روكذملا ماعلا ىف نابعش نم نيرشعلاو

 هنم بلطو كلذب هملعي ركب عاش لكل هلوسرم ثعبف ىج ةئيدم لها وزغل
 ةتوزرفم هلم لها لوسرلا لاف دموي يتتك ىلإ: ىاوهو: الع ةدعاسملا

 00010 نإ ا . طتاول لقو كالسلا" ىم ةفلي هلا لاقق ال لاقق اري نرف

 همادخ نم ناربكالا ناذه هعبتي مل ثيح يشب سيل اذه هبامصال لاق ربدا املف

 لك نيطالس نم هتوعد باجا امو ىنج ىلا هيدي نيب عاش لك جرخ برق املف

 ا 11| هرم ثمب دقو ةسام:بحاص ةنما دو ىماو ىك دف الا كذتمو

 دئاقلا ايف لحم ميلا هجوف ةئاغالا هنم بلطو رامع اشابلل ىح ىلع ىذلا روصنم

 ا ٠ اراصو ملف ناسملتا لا دعانا نع كاقلاو_ ليقلا قطضملا

 كت عم هلوزنب اوفداص روكذملا ماعلا ىف ناضمر نم موي رخا د

 نال اذ ىذلا لخرلا ىلاءاوشأ تح متزكل املك ع لير قر عام

 '0001 |١ رك الا ابعر احن امو ابلع *اولتاقتق ةندملا ىلا براؤقلا .هنم

 ديس مالا رواشتف ةنيدم ىلا لوصوال قيرطلا براوقلا تلانف عفادملا طبخ

 تاب اذاو نالا ممل *جرخي ركب عاش لك هل لاقف ىارلا باخا روصنم

 روصنم ديس مهل لاقف مهلك ضرالا اذه موق هيلع تلال ةليلا هذه

 1. 115. 8 : ال

 2. 015. 8 : اولتقف.

 83. طمصعنبع اةعيطع 0'ءمكتنهرص لهنقع اذعصعق لوصق اعدصق. ان, 0عرئانا5 عاش لكل

 هللعي ركب.



 مس ١ ماا دب

 كرحت ذئءوي ىج ةنيدم دئاق 'ناوضرإب نا مث مهنم اومقتنا اذهلو دللا كلذ

 م ىلا دب مهلا اودوعي ملف مهودرطو هشيحو هومزهف هسفنب ايلا مهلا

 ل1 ىف نرغل قلها: مح لك لغا نكازبلو روكذملا يكم عاشو ٠ ارج

 ءالب مهلع راصو هدلل عجرو مهنلع بره مهتاسغ ع املف رزا مه ما ةيادبإ

 : اهالخاو ايبرنح ىت ٌةركَتم ؟رارع يبل ضوا ىلا نيئرشلا افا

 عباسلا ماعلا دودح ىف هيلا ىجإب رادوج اشابلا دمحا يالوم ناطلسلا سما مث

 شيلا ىلع هلكو نوكيو ضرالاب موَغ نم ثعبي نا هيلا بتكف فلالا دعب
 ناوحلا هلا در مش يلاقتربلا كالاملا دبع )١٠١( دئاقلاو ليفلا طصملا دئاقلا ثعبف

 داواو كرت دق قم ناطلس نال ضرالا هده ناكيمب'ال اًببنا ل | |

 ايف عوجرلا ىلع منع ةنما دمح ةئسام بحاص كلذكو ضرالا هذه ىلا ىلا

 هدحو اشاي رامع ىتألا ثعبف دايقلا نود عامسالا َْق ميظع همساو اشانلا ثعسلف

 ىقس ىلا ةمر فلا ءراآ 1 لق هعم ,ءاج دقو شدلا نود ةلحار ىلع

 اوبهذ تاوظا اولصو املف نيسلدنالا نم ةيامسمحو جولعلا نم ةيامسمخ
 ةهج ىلا نورخالا راسو اوملسو اودتهاذ ةهج ىلا جولعلا راسف اوقرتفاو

 دعب نشكأيم ىلا رمع ىضاقلا لوسرم ىحاملا مهعمو ًاميمح اوتامو اولضف

 ًادكوم ًامزع ذئنيح ىجلاب رادوج سماف مبعم تاف لوالا ليسارملا باهذ

 2. 312. 8 : ريلا 1.



00 

 ارقرطف رلا ءارإو نت اهجاخ ىف الق وكتشم دلي ىلا اوهجوتو اولحنرا

 مهما مث تافايضلا نايتا ىف اوعجر مث مالسلل مهءاربك مهلا ءاغ ليسارملا مهل

 مهنيب عقوف ةراغلا مهف اوقلطا كلانه 'اواصح املف مهلحاس ىلا عطقال براوقلاب

 *ىذاتف مومسم مهس يناسملتلا هللا دبع نب ىلع دّئاقلا باص ىتح ميظع لاتق

 ال ثيحب همزتلاا كلذلو ”هؤافش هنم ناكت هلامكب مسلا اقف غبط برش مث هلم

 ا معا ل لخالك نافع كامو قرت نأ لإ الاؤحما *يلاع ىقةقزاف

 ىلع لئاقب ىتف ةسورفلاو ةعاجشلاو ةدجنلا ىف ةيابنلاو ةياغلا غلب دق وهو هباص

 دال عم لإ كلتا ا وعاو نواك ”كرتسملا قل هآرق اكشن ني الو هلو

 لس ةكرب مل نا هل فاحو ةارعللا ءاعا ىناف هكري نا هيماو هناصح نع هل لزت

 0 ظل راح لس ال كتبار لاثتلا' نم اوغرف ام دعي-هل لاقت هكّرف ناضحلا

 كلذب كترثا كلذلو يلجر ىلع هحلصا ناصحلا ىلع هحلصا ام لكن او ًالطاب توت

 ا د01 ينك ايرضاوب اوكا اللا كلذ. لخا' نم اولكأ ”لصاخلا

 مهسوي لوا نم ليللا نح املف هللا دبع نب ىلع دئاقلا اماو نوحلاصلاو ءابقفلا

 ىطصملا دئاقلا اماو ًاعيجج مهقتعاو هباحصا ىدياو هدب ىف عقو نم عيج قلطا

 ام اوبسكو اوعإب ام اوعابف مهيدبا ىف عقو نم عيمجم تكت اولصوف هباحصاو

 00 ل نا و ل لال تلج تعلموا
 لها الا رحبلا مهسطق ام ًاريك ًاداسف ايف اودفاو اهلها اوقاسو اهلع اوراغو

 . 115. (ن : اولصو.

 . 105:4 - -داتق

 . 115. ( هدصعأ : هؤوافش هئم ناكف.

 . 215. (( همصعأ : بلاغ ىف.

 . 2155. كل ها 8 هرسءااعمأ : كرتعمللا ىف عا لمدصعدصأ : ىنزاخنلا دحوا.

 6. 365. 8 : ناصحلا,
 ني مر » نت حو اح



 همم ١04

 هنما كبف امم هضق ىلع منعو ىناف حاحلالاب هدنع مهل عافشتسالا ىف تكنت ىلا

 مجرف هنع فك نادوسلا نم *احص: ضعب هنع هابف 'همنر ىلع ةيللا نم

 ىفطصملا دئاقلل ثعبو اف هترضحل ىجلا ىف *هيلا ثعب رادوج نا مث ”هنطول

 ًايمار ةيامعبس ىف هيلا بهذف هيلع ةراغلاب هىماف ذثموي مردنت ىلع وهو يكرتلا

 1 ىلع دئاقال بتكو ليخلا بابرا نم ةيامالثو لجرلا بابرا نم ةيامعبرا

 ةسارحلل ذدكموب عزاو دلب ىف وهو كلذ ىف هحصب نا يناسملتلا هللا دنع

 ماخ لكو وي ةركب يرو نحرك لحن فس لحا نم هايخالا ماديا ار ١
 دإب ءارو ىف مهولصوف طقف هتلح لها عم وه برهف )٠١5( امههابشاو ركب

 هبامسا عم وه برهو ربنب رافك نم ريثك هعمو نف لوث هل لاعب عضوم ىف غاذ

 ام دعب رافكلا كلوا نم ًاريثك اولتقف ىطصملا 8 لاتقلا ىف رافكلا اوكرتو

 لك ةشئاع هتجوز مهفو روكذملا ةئما دمح لاعع اوبسو ةريك ةباغ ىف مهورصح

 اونم احرق :ك«كاطاسا دعا ناو دهن لا هناربك عم هحونتو راغصلا هدالوا ضعبو

 مث ىن> ةنميدم ىف لابعلا كئلوا نحسو هتنلطلس ىف ”ةشئاع دمح همع نبا لعجو

 ن* ىناعصملا دئاقتلا لصفنا ام دعبو نيتنس ”راز ىف ثيل ام دعب هضرا ىلا عجر

 كابق ضرا ىف لخد ' هو عم ل

 1. 118. فل ءا 8 : همعز

 2. 31835. فل ءا 8 : هلمبت.

 3. 215. 4 : ةطول .

 4. 115. © : ةئما دج- ىلا .

 5. 215. 6 ةزداناع : ركب اوغاوغك.

 6. 358. 0 : اوس ىرف.
 7. 315. 0 هرمعأ : ةشئاع دج.

 8, ]1مم لعدد مدقق. لل ءا 1 هماذعأ : اراز.

 اه

 9. 131+. 6 هرمعأ هع نانأ مغنغلع لع مانزل رافكلا .
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 ءاعبرالا موي هيف تام 'دنكتا لصو املو يكرتلا فطصملا دئاقلا همم بهذو

 ” ةيككرت *اناث دب, ىلع مسلا همعطا يذلا وه رادوج نا لبق لاوش نم سماخلا

 ىرج ام اديب ركسملاب قطصملا دئادقلا مجرف' ةسارطلا ىف 4ك ىناوه قبو

 1 ا ا ملا هللا لبد قرح انييرجملا 1 نيبو من

 دنع اكاحتف ىفطصملا كلذب ىلذ شيلا هنم درتسا ةسارملا ناكم ىف رادوج

 نآلا قيرطلابا كما نم مدع فراشملا وه ام نادوج .ةيلغا, شيما .ءاربك

 ه0 ترو الب علا لاو عدنا مدي اقيم
 هنع لصفنا نيحو ضيىم وهو ةبصقلا ىف 'ثكملاو دلبلا ىلا عولطلاب رادوج

 ميهاربا مهنمو ربك ةيرق ىف هوقنخف دلبلا ىلا لوصولا لبق هلتقب نم هرئا ىف ثعب
 هان ليكم هحللا |( نم ةلذلا لوا هوتفاكو كلبلا ىلا هولمجو تاق ”ىواحتلا

 دعب سداسلا ماعلا ىنعا ماعلا اذه ىفو ضن دمع عماجلا رباقم ىف فلا دعب تس

 *لصح ىذلا ميظع لامي شكارم ىلا ريبزلا نب نسحلا دئاقلا نيمالا عجر فلا

 هللا دبع دئاقلا هتبيغ دنع هماقم ىف ماقو ىشو ماوعا ةثالث ىف ضرالا جارخ نم

 رخاوا ىف نميلس اشابلا عم عجر نا ىلا يتتودلا دوواد نب ديعسو 'ينويحلا

 دعبو « ةبيغلا كلت ىف ماوعا ةثالث لمكتسي ملو الزعناذ فلالا دعب نماثلا ماعلا

 املا كاش ةئبا دهن, ءا دوم ديس دالوا نوقدز نب هوم :اشانلا نصف ام

 1. 115. (/ : دقلا 011 دقنا.

 تال 0

 3 0 اة

 2< 115210 كلايتلا

 5و0 قزرك ةننت قورك

 6 8150: تكف

 7. 1155. ل ع( 8 : ناخسلا

 8. ل[دصواتع لفصق 1ع طق. 8.

 3 0 وا



 ع نش لا دج

 كسماو شيلا ىف ديدش مكح اذ ًالدع ًاكرابم الجر ناكف تكن نكسف ىتس

 ةضنسو ناكاسلاو ءافمضلا هحي راصف نيملسملا نع ةقسفلاو ةملظلا ىذيإ

 عزتي نا مزع ىت> فالتخا رادوج اشابلا نيبو هنيب عقو مث نوملاظلاو ةقسفلا

 لوزعم وه ثيح هدب ىف ضرالا مكح نوكي ناو هعم نيذلا تامرلا عيمح هنم
 ٌنأطلسال ةيناكملا ىلا امهفالتخا ىبتا ىتح نوقرز نبا دوم ىمع نيح نم

 وه ثيح رادوبل ضرالا مكَح لاقف امهنيِب قرفو امهل بتكف دمحا يالوم
 زهجت مث دحاو قيرط ىف دحا لخدي ال روصنم دْئاقلل شيلا مكحو اهحتف

 ًاروهش كلانه ثكمو ربرك ىف لزنو 'دند ضرا ىلا وزغلا ىلا عوج لل ًاضيا

 كلذ ىف هلحا ناكف داّمملا همضومب هتلحمب لزنو تكشتل عجر مث ضيع و

 ةسمخ ماع لوالا عيبر نم رمثع عباسلا بورغلا برق ةعملا موي فوتف ضرملا

 هنا لبق رايتحا وب دئاقلا كلذكو 'هلتقف مسلا همعطا رادوج نا ليقو فلا دعب

 نفدو ىوت نا ىلا نادوسلا ضرا هلوصو دعب وه رخاتي مو مسلا همعطا يذلا
 ةوحن دغلا ىف الآ هتافو دعب نفدي )٠١٠( مف روصنم دّئاقلا اما ضن دم دجسم ىف

 هنبا ءاح مث ىحي ديس ةرواجع ىف ضن دمم دجسم ىف نفدو هيلع ىلصو تبسلا
 دم اغابلا دمحا يالوم ناطلسلا ثعب مث كلانه هنفدو اهلا هلقنف شكاسم نم

 تكست لصوف *لجرلا بابراو ليخلا بابرا نيب ام ةامر فلا اهيف ةلحمب عباط
 ةبصقلا ءارو لز'و فلاو ةّس ماع ىلوالا ىدامح نم ريشع عساتلا نينثالا موي

 ةفرعم وذ كلاملا دبع يالوم ناطلسلا دابق نم ريك خيش وهو ةلبقلا ةهج ىف

 مث ًاماع رششع ىتثا هتيالو دنع دمحا يالوم ناطلسلا هنجس دق ريبدتو ىادو

 هعم نيذلا شدلا رادوج نم عاف رجحلا ىف وزغلا ىلا كلذ هلزنم نم زهجن

 1. ةلددودع لقمع اع مق. 0.

 2. 315. (0 015364 : لحرلا بابراو.
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 ردق نمو قطصملا نب يلع دئاقلا غاك دئاقو تام هنا مهوربخاو هباحصا نم امن

 ىلع تكتت دالوا هلمتحا ضرالا ىلع حاطو باشنلاب هومر املف امهعم هتوم هللا

 'هوثعبو هسار اوعطقو هومرف رافكلا مهلع قياض شيما ىلا هب اوتايل مهقانعا

 كيل قارس قاد وع“ قا هماقاف بك ناطل- تنكل حون ايكسا هئعبو 5 اكسال

 قول نم ًافوخ ريسلا ىف مهب ًادجع شدحلاب نميلس ايكسا عجد 1

 دل 1 لا اج ترم نانا لقوا كتر رع اوديو سن ع نانكلا

 لطااوح ةيلويو املا اتى هيف لق وزتكا ىلإ نايت نكلطق زيكا هنا

 لاقثم فلا وه يذلا مهباطم ماقو هل كلذ ىخرف ةلقلا ةهح ىف نيذلا نيرخالا

 ىلع لاقثم ةيامس>و اذه ىلع لاقثم ةيامسمح نيتفاطلا ىلع :رصع ميدق نم

 ىف مهب نكسف رادوج دنع ىلا شيلا ءاج مث « كلذ ىلع لاحلا تبث ةاذه

 0 دخلا هك لبق تكن ةخ دك .راوطتتم, اقلا 'لسو ىح اتنزهدر رج

 هلع لقوا زاربا رادو *اًعالا ةاتلتق فلا دمي ةثالث ماع درفلا بحبو ءوي

 ىف هتلحمب دوم را ذخا ىف رجحلا ىلا * زاح مث ةروشم ايف ىتباف رفعج نانج

 لجرلاو ليخلا بارا نيب ام ًايمار فالا ةثالث ىهو روكذملا ماعلا ىف لاوش

 روصنم دئاقلا هبلغف املك ىتس ةعجن هعمو رجلا ضرا ىف حون ايكسا عم قلتو

 ةعحنلا ىف اوملسو هشيح عم برهف نوقرز نب دوم هنم لني مل ام هنم لانو
 عيمجاب عجرف تانيقو نينيق ًاراغصو ًاراك ًاثاناو ًاروكذ روصنم دْئاقلا ابسف

 لها نم عابتالاو مدخلا باص ذئنيح نف ”نميلس ايكسال عيملا ىلوو تكبتتل

 1: ةكف. ذل : اًوتعبو:
 2. 115. 0 هرمعأ هع (ان1 م"6ءعغ06 0ءمانأ5 ةيامسجمو اذه ىلع ءا 310116 نم لاقثم

 ىلع مدق.

 115. (( هرمعأ ءع نبتأ م"6عغ0اع 0عماتت5 رادوح.

 5 ءاج مث ةروسم.

  10006رع +1 22 ١
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 هنع فشكتاو هيف ىفون نا ىلا نجسلا ىف قح مح ىتبف كلانه أنيما نوكيف
 اغالا نا م هتداراو هللا ةردش 'ناطلسلاب لصتاف هتوه دعب قورسملا بهذلا

 لوحتو دناد ضرا ن« جرخ دقو ًايناث حون ايكسا ةبراحل عجرو زهجت دوم

 اي ةامرلا نم هعم ام عم رايتحا وب دئاقلا نم ضبقو رجحلا ضرا * ىلا

 ضرعو غاك ةنيدم نم ًايئاج وُيرُكَنُك ىف رادوج اشابلا عم قلتو هعم مهب

 قحتلي ذئنيفل ًاليلق هيف حيرتسيو تكتت لصي ىت> هنم بلطف هعم باهذلا هيلع

 ناطلسلا نا مث ٠ اهزاوحا ىف امو اكتعدو ربنه *حتفو رجحلا ضرا غلبف هب

 مسرب نادوسلا ضرا ىلا نمحرلا دبع نبا روصنم دئاقلا ثعب دمحا يالوم

 الوسم *سرافوب يالوم هدلو هل ثعبف هتناهاو هلنقو نوقدز نب دومم ضبق

 نا هيماو نمحرلا دبع نب روصنم دئاقلا هب ىناي امب هربخمي نا ةعرسو ةلجعب

 يالوم ميدخ هنال هتةيقحب ٍلعو ربخلا هغلب املف هملا لض.نا لبق هسفنل لاتخت

 "لاو ملا رس ىلا ةعبجم :هجوتءادخا الوم دالوا!نوقاةسانلا 0

 ىلا عولطلا ىلع منع لبللا نج املف رجحلا تحن اولزنف نميلس ايكسا مهفو
 ليل ىف هيلع علطي ال رجحلا لاقو كلذ نم نميلس ايكسا عنتماف رافكلا

 بهذ لبللا رخا ناك املف نيعمحا مهلو هسفنل كالهلا ديري هنا معي الو ةلتاقملل

 )+٠١( ريخ الو نءدلوملا تعشلا لها نم ةرشعو آمار نيعبرا ىف راغكلا "1

 رجفلا عولط دنع للا قوف طبخت اهنوعمسي عفادملا تاوصا الآ شيلا دنع

 نع اوقلتف ليلا اوحن اوهجوتف ايف هودجمب لف ءابق عضوم ىلا اوعرساو اوعزفف

 . لاق. ف : ناطلسب.

 . ةلف. 8 : ىلا

 [ عج تما : مو رجا مددصعانعتأا لهشف 1ع مق. (ن.

 31+. 18 : شرافو.

 315. (ن : 0500



 ا ن4 د

 ىلوتسا امل نوقرز نب دوم دب ىلع فلاو نينثا ماع مرح ىف مهدلب ىف مهفاقثب
 نم موي لوا شكا اولصوف دويقلا ىف ىراسا مهب ءاجو مهدالب )*٠١( ىلع

 مرصنا نا:ىلا فاقثلا مكح ىف مهلايع عم اورقتساو روكذملا ماعلا نم ناضمر

 كار ليزا 11 ناطقا قرشفلاو ىداطلاذدجالا موي اوخرشف ةنحلا سما

 دئاقلا عحر دقو ىهتا مهونذ ةرافك الللا اهلعجح- كلذي نيئموملا بواق تحرفف

 دوم انابلا معي مل ”ثيحب ةةد ىكا عل «كتا وع نادل نضدخا
 لب. دوم لئق ام دخلا الوم ناظلسلا ريظاف ثالوأ قرط ىلع ىشماو كلذي
 هرم ى وك لاره نك تو فيش الا قرش آل هلا لاق ى تايدعتا

 0 1 ال 1 ا تالا نفق ادع لوك هعبن نم ايعالصي
 ءاهعقفلا عم هليساسم هيدل لصو اقلك نوعالا اذه نفلم الا قادوسلا ىف زيصنا

 ةيام الا اهنم هل ثعبي ملو اهل ةياهن ال يتلا لاومالا نم مهرايد ىف عفر ام عمسو

 ”يعردلا قد مح دْئاقلا نيمالل بتكك بضغ ىلع ًابضغ دادزا ًابهذ لاقثم فلا

 مح دّئاَقلا هيلا لصو املف هماقم موس نا "يعردلا سافن ىماو هيلا ىنأي نا

 عفد ام دعب اهنع هلاسف لاومالا نم ًاريثك ايف ىار دّئارلا هيلع ضرع 3

 نه عمسو ًاتانشا هتتشو هدسفا دق دوم اشابلا نا هربخاف اهنم هعم ام هل

 افلا نيرسشتع اهم قرس لب اهلامكي هعم ام. هل عقد ام قح. مح نا نيفراعلا

 دلال  بنكو . هتيلشاو هضيقق“ ةعرم ىف هنانجل ىف "نضرآلا: تحت ةنقدو بهذ
32 

 ىنج ةئيدم ىلا سافن ىشي ناو 0 نوكأ نا: تكتت ف نايذلاا نب .نسحلا .

 1. 115. 8 : ناضمر نم ريشع ىداحلا.

 2. 118. 8 : ةقيخ.

 3. 115. 8 : شيح.

 "ااه 106

 5. 115. (ن : ىناردلا نجح.
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 هل اخ ]ل

 رابتحا وب قبسف ثكتن اولصو ىتح ريبزلا نب نسحلا مث تيبي رايتخا وب للظ
 نم ًاضوع ةحاح لهاو ةسام لها ناطلسلا مدختسا ةيم لوا اذه لوخدلاب

 غاك ةنيدم ىلا 'زواح دق وهو كلاملا دبع دئاقلا امهعمو ةفيظولاو بلطملا ءادا

 مهرخات دعب شكأىم ىلا ءابقفلا طيفست ىف دوم اشابلا عرش مث ايف نكسو
 لل كالو انالواو ىلا :رثك ةعايح اوهمو نيشا ةش يحج نيبلا |

 ”ىدامح نم نيرششملاو سماخلا تبسلا موي ىف ةنانكلا ةقفر ىف الاخرو

 نب دمحا دئاقلاو ديرف نسحإب ةيهاكلا معم ىشمو روكذملا ماعلا ىف ىرخالا

 كلذ ببسو قيرطملا ىف تام دقف ديرف نسحاب اما مهريغو ىجلملا فسوب

 دهازلا هيقفلا ىلاعت هللا يلو ىلا اخ ليحرلا ىما ىف هتوم موب ةقفرلا تعرش

 اضوتي وهو دوخم هيقفلا تاكربلا يبا ىلاعت هللا يلو نب نمحرلا دبع ديسلا

 مث ء"وضو متا ىتح دمقف ءوضولا نم غارفلا لبق مايقلا هىماو هلجرب هضكرف
 ضرالا ىلع هامرو لما هب رقن ليلق نمءف روكذملا ديرف كرو ةتليحارا ككاو

 امد ايلا هلوصو دنع شكارم ةنيدم اواز املو هتعاس ىف تا هقثع رسكناف

 وشوش ام مهللا لاقف دوم هيقفلا نب رمع صفح وبا يضاقلا هيقفلا مهلع

 ءءاعد هللا باجتساف مهدالب نم مهجرخاو مهشوشف اندالب نم انوجرخاو

 ءابقثلا جرخ ام دعفف هيف اللا باوبا حتف دللا كلذ ىف مهلوخد ناكف مهلع

 ناكف ةبصقلا بإب ىلا دلبلا قوس نوقرز نب دوم اشابلا لحر تكبنت نم
 شكاىم ىف اولخدف روكذملا ماعلا ىف ناعش نم سداسلا سيلا موب كلذ

 لا همحر اياب دمحا ةمالملا ركّد ام ىلع روكذملا ماعلا ف ناضمر نم موب“ لوا

 هتس لها نم ةفقاط ىف نحتما م هيف لاق جابيدلا ليذ باتك ىف هب انعفنو

 5 انهم 19 زواح.

 2. ]1رعج 0ءاران 1855. 05214 داجع.
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 زكي ملف هما نا وكنا اع ةكراح هدا مهمناطلس دلو ةقلخلا ' ليمح نوللا رمسا

 لاك ىف 10 فالوب دعا تك اخ ىف ناملدملا ىلا :بره كلذ

 اذه ناطلسلا لاقف وه مسا دمحا يالوم دنع لاما لصح املف ًاريثك الام

 00 0 الل نأ اذه لثما ىف ىتداعوأ ابطا ًالالحل "هلك كنقزر

 رابتخا وب دئاقلا ةبحص ليسارملا لعجو رمع يضاقلل نما باتك ٍبتك لصاحلا

 0015 نك دف وو واللا ميل. ضرعتنا ال ناو اشانلا "لكي نا ءىغاو

 انزع ةمادحلا وم كل دن كح ا دنع مع الو دويقلا ىف هيلا مهفرصيو مهضش نا

 0. دوقتح دع ىلع مهلع ىارغ ام عيمج رايتخا وب داقلا عمس زاغت دإب اولصو

 مردغو يبردغ دمحا يالوم هل لاقو ليللاب نيدلا سمش ىدانف نوقدز نب

 بهذف هتحهم صالخ ىف لات نا هرماو هتيب لها ىف *ىرح اع *”هريخاف

 ءارو مهمايخو نمحرلا دبع دالوا خيش يشوبربلا نميلس نب ىسيع دنع ىلا

 ل اا الا هلك نأ هس كلطو عربا قلك ذف دعوا راق

 هل فرصف تكنتتل اياب دمحا هيقفلا ةمالعلا عوجر ىلا هيف نكسف دارا اك هسفنب
 دا كو رع ياو رعت عر تانق ازد فا هلي" نكسو ءاَغ

 راجل دئاقلا عم هسقنب دوم اشابلل هغلي ىتح .دمحا يالوم نه *نما ةءارب

 لها نم ةياّنس ًايمار ”ناتيام فلا ىهو هعم يتلا ةلحلا ىف تكن ار امل

 نب نسحلا عم اوناك ةحاح لها نم ةياّسو رايتخا وب عم اوناك ةسام

 اناف دورولا دنع ءاملا ىلع اومحدزب الل مهريسم ىف ةقرفتلاب اهىماو ريبزلا

 . 215. 32 : ليك.

 . 115. 1 : هوربخاف.

 . ]م5 0عاداع م55. لل عا 8 هدأ ارح

 4. 015. كل : نما 1.

 5. ]ع5 0عان> 21055. كل عا 8 هددغ نانام.
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 مهرايد ىف دوم اشابلا دوم اشابلا لخد مث . زاف دق قوسلا اذه باص لضف

 ٠١ هللا الا ايصحي ال يناللا ثانالاو عاتملاو لاومالا نم نييف ام عم مفرف

 اهب اولصتا ام هعابتا بهنو عبادولا نم سانللا رئاس كالماو مهكالما نيب

 ىلا نهب اويهذو شحاوفلا نيب اولمفو مهرئارح اودرجو مهتاروع اوفشكو

 لالا عيمج دومم اثالا داو رهشا ةتس ايف اونجسو لاجرلا عم ةبصقلا

 ةيام الا دمحا ىالوم ناطلسلل ثعبي ملو ةامرلل اهب مركتو رذم 'رذش اهتتشا

 هباحاو رامع دئاقلا ىتفلا نا تكنت ىف وهو دوم اشابلا عمس مث ًابهذ فلا

 دئاقلا ممل ثعبف حون ايكسا نم مظع ررض مهلان نّدك ةبصق ىف مهكرت نيذلا
 فك دجو ام مهلصو املف تكنت ىلا م,لحريل براوقلا ىف نور نب أب

 مهاناف مهلع حون ايكسا بامسا ةقباضم لجال ةبصقلا باب نم مهلع لخ

 لخدف *ةهجلا كلت نم ةبصقلا اورسكو ةبصقلا ءارو نم رحبلا ىف براوقلا

 نيفاعمم ىكشت اولصوف اًمد دعس فنق براق ىف رامع دئاقلا لخدو اهتم براقلا

 رادوج اشابلا عوجر دعب ىلم ناطلس ىنح لها درط امل روكذملا فنف لاق

 ةم ه4 ةراغلا اوشي ذكموي انا *وه روكذملا رابع دئاتلاو نكاضا#لا

 يلمح يذلا تسلا لاق هيدي. نيب انفقو امل لاق هبراق ىف نابللا دوعسم شواش

 تبان هنا ذئنيح تفرع وه انا من تلق نلك ةبصق نم اناحنرا نيح كبراق ىف
 شكآىم ىلا رمع يضاقلا ليساىم ىثم نم لباقلا ىفو ٠ نيعلا ديدح نهذلا

 رفصلا رهش ىف تكنت ىلا رايتخا وب دئاقلا دمحا ىالوم ناطلسلا ريمالا ثعب

 يتارصن جلع وهو ليلعب ءابقفلا ضبق دعب فلالا دعب يناثلا ماعلا ىف ىلعا هللاو

 1. ةقق. 28 : فش

 2. 0ع نأ مممعنلع 0ءمدند براوغلا مدموانع لقصف ]4 دصق. ( ندن ؟غمغاع لعانال

 [نزع 1م مدماق ماقعغو5 ةنا72ع لحال ءا براوقلا.

 3. طلاع, 8 مقضومضنع.
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 لم امي نب رانا ا 01[ دكل1 نإ] زوو كوم دل هيقفلا نا رب

 دنا رسم خا نبا وهو نكت حلص عفلا خا دمحا نبا راتخلا دمع نب ريب دمحاو

 ريباك ةموح لها ن هةر دومخو 0 دلاو نيمالا نب ا درع

 فدنا نارتو  ناسثاو 5 0 نم وهو ا يناوتلا ' لد مهربو

 لسه كار د 2 ةالوال نا لبو. طوخخااو ةيضملا ذيع: قا بيست يذلا

 'ريسلا كلذ ىف وهو اوناك نيمالا نب دمت ىلا لتقلا ىهتاف ناطابخلا نونيشو
 ٍلسف هراد ىلا برهو هسرف ىلع ”هلمغ دادحلا نب دمحا دّئاقلا خا هعطقف

 مل ثعبو هب سما ام لاقف دجسملا ىف لاز ام وهو دوم اشابلا ربا غلبو

 'عجو هبو ذئموي ريك خيش وهف رمع يضاقلا اماو هلثم ىلع ةدوعلا نع 'ىهنلا

 03 الك دس دفازلاو وع اشف هوك رفا ىقلل' لع ودق الو: ريلتلا

 دومتع اشاللا مهضبق نم عيمجو دلبلا طسو ىف اوضه ىذلا قيرفلا ىف هوخا

 نم ناطرح وهو شداسما راد برعب ناك لتقلا اذهو اهايا الا ريسلا ىف اوطبر

 هيقفلاو ايعم دمحا هيقفلا عمحو هراد ىف ىنوملا ءالوه نفدب, ىماف دإبلا نيطارح
 غيغب دم هيقفلا ةمالعلاو دحاو ربق ىف قطصملا هيقفلاو )1١١( نيمالا دمع

 ا كيت ةلطار كي :” نم روكذملا شدارما جرخف مهزيه# ماق يذلا وه

 م لها نم لام 5 دقوا دهازلا عمس املف قوت نا ىلا تيش دلب

 لاقف ميف لضف تومب عمس املو نيمالا دمع الا مويلا قوسلا اذه بيصي نم

 , 315. (0 : لري مهربي.

 . لط[ةصوسع لهصف 1ع ططق. (ن.

 . ام 42 <

 115. ( : رنسلا.

 . 2462 4 + ككوت

 2262 د هللا

 . عقو»

 حو مح

 مح تنيك اه
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 اولخدف كلذ مهيار ىف دارملا نيع اذهف ًاناودعو ًاملظ ابلكاي شيتفتلا ةعاس راد

 عماج ىف ًادغ مهلك سانا عمتجم نإب حرب مث امي اهوشتفو ًادغ دلبلا رايد
 'فاخ سانلا عيمج عمتجاف دمحا ىالوم ناطلسلا ةعيب ىلع فولحلل 58-2

 موب وهو لوالا مويلا ىف ممسنا+ نءو نويلجولاو نويئازفلاو نويتاوتلا

 كنلالا دعب يناثلا ماعلا تاق مارحلا مرحلا *نم ًاموي نورششعلاو * يناثلا نينئالا

 ثلاثثا ,انالثلا مويلا ىف مهسناج نمو نويلادولاو نويتالولا *فلح من
 املف اوفلحم ىت> ًادغ مهل سانلا رضحم ءابقفلا الا قبي مل لاقف هنم نيرشملاو

 مهباحصاو ,ابقفلا الا سانلا جرخاو باوبالا تقلغ ًادغ عماملا ىف "سانلا عمتجا

 .اميرالا موي وهو ذئموي نوقرز نب دوم اشابلا ًاعيمج مهضبق * مهعابتاو

 ىلا مب او مهرسأو فلالا دعب يناثلا ماع جاف ءرخلا نم نوريشلاو عبارلا

 دإبلا جراخ مهب بهذ قيرفو دلبلا طسو ىف مهب بهذ قيرف نيقرف ةبصقلا

 'اولصو ىتح نورئاس مهو ذءموي اولتق نيذلا ءادهشلا مهفو ةلبقلا ههج نم

 فيس فدنا هل لاش ' يركو وهو ىراسالا نم دهب لبا 26 ةموح

 ةنلنك ىؤاسإلا * نم البخو رقع ةعيؤا ةاتعاس اوقف + لرقم ءافزلا 71 52
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 ىضاقلا نب نيمالا دمع دهازلا هيقفلاو امم دمححا هيقفلا ةمالملا ىركسُمس لها نم

 دمحا نب دمعو رمع دنا رسم هيقفلا نبا قطصملا هيقفلاو دوم ىدبس نب دمم

 1. 215. 18 : فلخم .

 2. زلةمودننع لقصف 1ع مق. (ن.

 3. الو. 1 : ]ةعانر6 0ءمانأ8 مرحملا نم زاد( فلالا .

 4. .١15 13 : فلح 1.

 5. ةلدموننع لقصف 16 متع. (ن

 6. ذاق. هلل : مها.

 7. 1815. 0 10م8 : اولصح.

 8. ]عج لعرر مقك5. لل ءا ظمأ يركتو

 9. 1315. 0 ةزداناع : تامرلا.



 ىف رخاتسا هنا مدقت دقو تكن .ىلا دوم .اشابلا# عاوجر ركذ ىلا عجرثاو

 بتكف هيف هدارب رفظي ملو عجرف حون ايكسا عم ةبراحلا ىف نيماع دند ضرا

 هل بتكف يجب ىتح هتوخاو رمع يضاقلا ضبقب نا هئيجم لبق ىطصملا دئاقلل

 1 لاق كلذ كار دق انلف كبت تنا مدقت تس !لهما | كلذ ىلع دق ال هنأ

 ندذلا هتاوعاو نيادعلا دلو ركب ياا نم :قتنت ىتيل اهتع كنيسا ىنارلا: باححا

 كف لمط هنم دعابو ركب وبا برهو مهلا مزعف هباصصاو دوواد نب اولتق

 هيقاب مهم قبب مل هلا سانلا نظ * ىتح ًاديدش الق مهلتقو نيجاهنصلا ىف ًاميظع

 لك اانا * افلح دقو كسلا عجب رق“ ريتك الام ةيحباتلاا كلغ نم جو

 000 ىلا ف وع نحامبإو دكا عجر نيح غاك ةئيدم ىف هءارو

 املف ركسع نب ىنطصملا دْئاقلا مهلع لعجو ةامرلا ايف نكساو بسب ةبصق

 ضبق ريبدن ىف عريش نيجاهصلا لاتق ىف ءاملا سار نم هلوفق ىف تكشت لصو

 نم باينا دوم دلو بيمح ناكف هب انعفنو هللا همحر دوم ديس دالوا ءابقفلا

 ىف اوحرب مهنا مهيار نم هب اوءدب ام لواف ذئنيح هبار لهاو هناوعا ربك

 مولي الف حالسلا ايف دجو راد ياف ًادغ سانلا رايد ىف لخدي اشابلا نا دلبلا

 مهلاوماب سانلا برهف طقف دومم ديس دالوا ”ءاهقفلا رايد الا هسفن الآ ابد

 يا ىف لاما *ىار ىتم مهنم ا 1017 1 ةقدولا هو لع مهرايد ىف مهدنع ىلا

 018. 8 : ميطفاسز 205. 0 : ميظفاس.

 315. ل : نيح.
 315. ( ةزماداع ىلا ءا عمدادتأاع نعتأ : هدالوا.

 يح ثنا بو مح : 1 در



 هس ا ةالا دع

 نم موي سماخ وهو .امبرالاب لبتسا هنال فلالا دمي لوالا ماعلا عاف مارحلا

 'تميقق يناوتلا مباقلا يبا يديس راوج ىف دحاو ربق ىف افدو ربوتكا

 هيلع هللا ىلص يلا تِب لها نم امههو رمحا راغب ىوهلا تربغاو ذئموي .امسلا

 ىلا روكذملا لتاقلا ا تلشف امهمحرو امنع هللا ىضر نيديهش *انامو سو

 ّمأللا ىف رفصلا رهش ىفو ٠ ىلاعت هللا دنع ًادغ مبميصخ لوتتبلاو ىفوت نا

 يضاقلا هيقفلا ىلاعت هللا يلو نإ رمع صفح وبا يضاقلا هيقفلا ثعب روكذملا

 يضاقلا هيخا نبا نيدلا سمش مهتكربب انعفنو ىلاعت هللا مبمحر رمع نب دوم
 دلو دم عفلا هعمو يناملا كرابم نب هللا دبع ىدبس كرابملا خيشلا ىلا هباتكب ده

 مهتم ردص امن دمحا ىالوم ريمالا نء وفعلا مهل بلطيل لبنك عفلاو *رددا
 ةعاط ىف مهناو ايف او.دتبا نيذلا مه هموق ناو قطصملا ئاقللا 5 ةقلا نم

 ءاميرالا موي رهظلا ةالص دمب تكنت نم اوجرخف هتعاط ىف مث هلوسرو هللا
 ىلا مبعم بكر روكذملا ديسلا دنع اولصو املف روكذملا رهشلا نم نيرشملا

 هيف رذتعا يذلا يضاقلا باتك هوغلبو طق هيلا شمي ملو ريمالا دنع شكآم

 ةياغ ليسارملا مركاف هدلب ىلا عجرو مهف هتعافش لبقف ديسلا هعفشو رذتعا امب

 عم *مهرفاس مث ًاماع مبكسماو ةرخافلا ةببجعلا ةماقالا ميل ىرجاو ماركآلا

 ءراتحا وب دئاقلا

 , أ ت25. (ن : تيسعق .

 و
 - 6 رع
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 اك ادا

 وحن ضرالا كلت ىف هب لصتا ىتح دوم اغابلا دنع ىلا مهلاح ىلع اوزاخل 'مهف
 نم هللا دبع هوباف يناسملتلا هللا دبع نب ىلع دّئاقلا امأ ٠ ىم اك تالحم تس

 هماقم هللا دنع نب ىلع هدلو ما قون املف ساف ةئيدم ىف ناطلسلا دابق ربك

 ل هربغو اري اير كل رم ةلاكرلاب لكشف انكموي تا وهو ةدايقلا ىف

 تحت ىتلا هتحا *نبا وهو ناطلسلا دنع يوق نكر هل نكلو سانلا نيب هردق

 كادوسلا ل1 ناكلملا كب مش ةلكلا نشأ دما ام كلذلو ”وورع دئاقلا

 جرذف هيبحاص توم دعب الا ةدايقلا هل درفنت مو ةدايقلا ىف ةثالث ثلاث وهو

 "تاوننغ *مكف باعصلاو دئادشلا ىف هب لثمت ىتح بئاجعلا بحت كلذ دعب

 اق دالبو ابكلسو امرخآ نكاسمو ابكلها ءادعاو اهرصح تاكو اهرضح

 00 اللا لعفات انلاو انحش |روغو ابشرك روهؤ ابحلما دافو

 دوم اشابلا ثعب مث ًامالس ًامالس الق الا عمست الو ضرالا ”نده ىتح ًاماوعو

 14 نيف رعلا نع نا قلل 'دئاقتل دنذ شرا ى“لاز ام وهو نوقدز ن

 ىف امهلتقف يلقصلا دما فيرعشلا ىطبس ”رمع نب ابابو نامع نب دمحم خسيشلا
 رشاب يذلا وه لماكلا شواشو يواردلا ىلع كاملا دب ىلع ةلتق رش قوسلا

 كلت ىف انام ىتح نيبّذعم كلانه امهكرتو سافلاب امهلجراو امهيديا عطقف لتقلا

 مرحلا نم عساتلا سيلا موب ىف كلذو (45) نوعجار هيلا اناو هلل انا ةلاحلا

 . 0حتق لهصق 1[عدطق. 0.

 815. هل : نا سهول.
 815. 8 : روئع.

 315. 34 : ىلا

 ص ف5 مح

 015. (( ةزوانأع 16 720[ نم. - : لآ رح

 هم  :تاويعت

 115. هل : نره. 015. 83 : بره.

 آد. (ن هدددعأ ديغ ءا نعرتلأ 1ع 720[ م6ن60عصأ : فيرعشلا.

 ص م . 5[1. 0 ةزوادنأع 1ع 0220[ ىفبس.



 ا

 ا اعرسم الجأع ىلحلاب مل ردابيل ذئتعاس يلازغلا دلو رينما ىطصملا دئاقلا

 روكذملا يك رانلا ,أاقلل جرخف ةدش دعب ل مول ناكف راتخلا تقولا ىف مهب

 نم ريثكو كداوتلا نم هباحسا هعمو مويلا كلذ ةيشع ريزلا رب لصو دقو
 ءوللاو رك فو صا دلو ماماضيأ هيمو نويئايشزلاو رافضطلا لوا نا

 ريلا دنع اقل ىنطصملا دئاقلا ةعقو دعب تكلا نم ابره امل هدنع انكف دمت

 مايأ ىف قاب ذاملاو وهو 'روكذملا يما دلو مام امهنس تام نم لواف روكذملا

 ركب وبا مهنم ”نيحتف تاف ذثتعاس صاصرلب برضف دتعم قاف ريك ملاظ مهتلود

 لواسم فيسلاو ىطسملا دئاقلا ىلع *ىلوف ناَتفر *[ ةوبر ىلا "هوعبتف يكراتلا

 هسرت عطقو سزتلاب امهنيب "ضيبالا سيردا لاح هيف هعقوب نا دارا املف هدب ىف

 دئاقلا رصن ىلاعت هللا نا مث هعطقف هعبصا نم ًادحاو باصا ىت> فيسلا كلذب

 املو يكراتلا ركب ينا باحسسا نم ًاريثك اولنقو اوبرهو اومزهلاف مهلع ىفطصملا
 هصقلا اون نيذلا ةامرلا نم هعم نم عيمج و دوواد نب اولتف ءالا سار اولصو

 ' يدشارلا 7ىلع دئاقلا زاج مث ةفلاخلا ىلع اوقبف اماز نيس صنعا مهو كلانه

 دئاقلاو ناهد *نب دئاقلا اج مث  هتلحم عم دند ضرا ىف دوم اشابلا دنع ىلا

 نوكرتشي ةامر ةيامعب را ىف يناسملتلا هللا دبع نب ىلع دئاقلاو رمع نبا زيزعلا دبع

 ١١ 1معدصمع لقصف اغه دعع. ل ءا 18 لعمستو 1ع معمءعملعمأ ددما روكذملا

 2. لقب 33 : ريض .

 3. 215. 13 : هدعئف.

 4. طآهك. 8 ءأ ( : نا.

 5. 215. 8 : لوف.
 6. اكو. لل ءأ 13 ةزهان(اعمأ 1ك : سيردالا.

 /. 0رمزعك لهمق 125 مجعد. فل ءا 8.

 8. اذآو. ف : ىدبشر لا.

 .٠ ذاع. لفل : ن



 د ١ 107 د

 عبارلا ماع متاف مارحلا مرحلا نم موي لوا ىف لوتقملا ركب يبا نبا هللا دبع

 موي ةحيبص ىقوتو نيرهش ريغ نينس ينامت ايف ثكمو فلالاو نيمبرالاو

 اف هلع ىلع لاو ناو ىداطا قاعة روهع ذا ةنلا موي طفلا

 مث رهشا ةثالثو هازل كرك اعلا لورفملا نيتك دمع اين عجر مث ىلصملا

 موي 'لهم ىف ليعامسا نب دمع نب ليعامسا ىكنج هوخمإ اهالوتف لزع
 فلالاو نيسخلاو ثلاثلا ماع متاذ ىف مارحلا روكذملا مرحلا نم ثلاثلا نينئالا

 لزع فلاو نيتسو ”نينثا ماع لاف مارخلا مرحلا ىفو نينس عسن ايف ثكمو
 ايف يذلا وهو خيراتلا اذهب ليعامسا دمحم نب ىلعكتا ينج هوخا اهالوتف

 ها« ماونلا

 دلو 0 وبا ءاح يراف نعاب ةونع نم عا داقلا عجر 1 دعبو

 دلبلا برق املف تكشت ىف ىفطصملا دّئاقلا لاتقل ءاملا سار نم يكراتلا *سادْنَعلا

 اس الا دو مهدنع نكي ملو ليخلا مدع لجا نم 01 نطل اي

 ىلع دناقلا لو ربخلا هءاح ذا لاطا كلذ 0 ف وهو هددو دياقلل دحاو

 نم ”ةامر ةيامسمحو فلا هعمو دلبلل موب ةفاسم ' ىلع ىهو َتاَححَت ريب يدشرلا

 0 افراطم لح ةبامس اضإ ةلمؤ لئلا تاححا نم ةنامدو لجرلا ناتكا

 ثعب ديد ضرا ىف "مهايخ عيمج توم نم هل دوم اشانلا * ةساكم (58) لحا نه

 . ال[55. هل ءا 0 : 1ةناتطع 0عمانتو مون ]3'101[1150 مار خلا.
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 . 115. ( ةيممأ3ة 6ع ام مونع اه.

 015. (ن, 161 أ م1115 1012 : سادنعلا .

 , ةكاد لق : لصوت

 . 1[ لحصع 1ع طق. 0 0عماتتو 1ع مممءنلعمأ مما ىلع.

 . ل15. ( )0116 12 16 >201 فلا.

 . 215. 8 : !هه طماك ةتاكم لحا نم دةطصوتنعمأ

 ىي.وم دت ه0, نروح ني خمار ره 00 ميقلخ .



 نورشنلاو كلاقا نابلا

 _ نيرهشو ليق نينس ريثع هتطلس ىف روكذلا هللا دبع كنج ثكمو « هين

 ةسمخو ةنس ريثع ةتس ايف ثكف ليعامسا نب دمع ىكنج هتافو دعب ىلوت مث

 ىف ثلف ىنح ىف هسحم هيماو يناسملتلا هللا دبع نب ىلع اشابلا هلزمف رهشا

 ركب وبا ىتج هماقم ىلوتو نيتنس تكنت ةنيدم ىفو هيف 'ةدحاو ةنس نجسلا

 دنع فسوب نب دمحا اشأبلا نجسلا نم هجرخ مث نينس ثالث هللا دبع نب

 تقو دحالا مو. قوتك ننس ثالث ايف ككمو ىنج ىف ةتاطلسل هدرو هال

 وبا ىكنج ىلوت مث فلا دعب نيريشعو ةعست ماع لاوش نم رشع ةسمخ لاوزلا
 تس ةنس ىقوتو نينس عبس اييف ثكف هتافو دعب روكذملا هللا دنع نب ركب

 مث تكبنت ىف يرصقلا رمع نب فسوي دئاقلا ةيالو نمز ىف فلاو نيئالثو
 *ًارهش ريشع ةينام ايف ثكمو ليعامسا نب دمع نب ”ربنك *دمع ىتج ىلوت
 كوم دئاقلا هلنق مث نينس ثالث ايف ثكمو دمع نب ركب وبا ىكتج ىلوتو لزعف

 ىناثلا ماع ىلوالا ىدامح نم ًاموي ريشع ثلاثلا سيلا ةيثع ًاربص نوقدز نب
 نيتنس ايف ثكمو لوزعملا ريتك دم ىكنج اهف عجر مث ”فلالاو نيعبرالاو

 ىف ىنح ىلا هع دنع 'دورج دمحا نبا دوعس اشابلا هلزعف رهشا ةئالث ريغ
 ىَّح اهالوو فلاو نيعبراو ثالث ماع لمكم مارحلا ةححلا ىذ نم موي رخا

 1. 3[1منانع 03م5 ]عقم مقق. لذ عا (ن.

 5. 0ممتق لهمق اع دق. (.

 ١١ 115. لل : ه5 مماع دج ْن ربنك 21161

 4. طاق. 8 : ارهس.

 5. 815. (ن : فلا دعت.

 6, 145. (0 : رح .
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 9 دلي. ةسحاث ىلا اونرعو 11 رو بورهلاو جورب اوردابو مهسفنأأب

 ”زاجو ىمجتعلا ىلع ' ميلع سعاو ىتج ةنيدم ىلع ًايمار نيرا ىعام دئاقلا كرتف

 بوب رقذس ناطلسو ةئسام ناطلسو هشيج هللا دبع ىتج هعمو مهلا هلا- ىلع وه

 نغاب دلو ابرام ىئرف كلانه اولتاقتو هيد ىل ءااسوو بدع اني نو

 ىلا هسار نم قشناف شيرحلاب هيف وهو رحبلا ىف ىئام دْئاقلا براق 1

 كلذ دعب مث نيع ةفرط ىف هولذعو *رحبلا كلذ ىف نوفادقلا ةطخفا توا

 لاب د بلا تدل دار قرأت لعاب مو ودمار دغ "اوتو

 ”ذنمو دووواي كادنبو يراف نغاب سارب ثعبو مهلتقو مهضبتف 00 دإب ىلا

 راسا فاق كس ىلإ نسوقرلا لح فا شيف د 1 ل

 عا دعب ه[تدع مك هدأ ص قرط ؟ىولصملا ماو نككللار انوقاعو

 'ااد ل نيك دما ذي ىرشلا ةلهاعلاو نيزك دنس ساو هك

 ا اتانل) لانلو لات ا[ حر كنانه قوت "دق لالا ةوادحوف لفل

 مهءاج يذلا ماح ىنطصملا دئاقلا (40) ماو وزغلا اذهل تكشت نه جورألا ىلع

 ةيلكلاب ىج ىف غرف دق دجوو حلملا نم نييراقب "ىف هعم عجري نا ربخلاب

 ثيحب لاخلا ماقتسا دقو تكنتل ىعام دئاقلا عجر مث ًاريثك ًاحبر هيف يرو هعابف

 0 اوي لابحلا نيكلا هه داو كالا ىتوش اامإ ةحانتلا كلت ىف قي

 « ايف نزلا لهال ؟كح لوا وهو ةسورحلا ىنَح ةنيدم ىلع اكآح يمجملا

 . 8[ةصولاتع كهصق 1ع طق. (0.

 0 01 زواج.

 . 115. ( ةزواناع : ركب.

 . 1155. ل ءا 0: رعلا مقطوعات.

 . ].عو 0ءعاد> ططقؤ. لل ءا 8 هدأ |اونوتش

 ا[9. 8 : غدت

 . 015. ((: ذئم رروو واي.

 . 115. (ن : لبق لاخلا دحوف.

 «) 060 ٠ن © نا >> خنت محو مح . ل[ةدوسنع لنصق اع طق. (.
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 نم اولعف ام مايالا كثاوا ىن> ىف اولعفف كلذ هميصير نا يتكشلا كلذ دارا يذلا

 سانلا عمتجا (45) ثدح رهلظظلا تقو ةدحاولا ةعئللا نا 8-9 نايفطلاو داسفلا

 ٌدحا يلصي ال اوفاحو مهدبا ىف مهتحلساو نيمزحتم ' عمايلا ىف مهليخ ىلع اؤاج
 ال لاحم اذه نايعالا ممل لاقف ربنملا ىلع همسإب مامالا بطخيو ايكسا اوعيابسي ىتح

 سمشلا رارفصا تقو ىلا ًادانعو ًادرمت الا نودادزب, الف عرشلا ىف زوج الو نكمي

 اكعا نيبو دوم اشابلا نيب ىرج ام عمسن ىتح اوربصا نايعالا مهل *لاقف

 مث ةمخلا سانا ىلصو مهرش نكس ذئنيفط هلصا ىلا ىمالا عجريو هيلغي لعل
 ىنج ىف ملا ةكرملا ىلع مزعف مهربخم ىفطصملا دئاقلا ريذاو تكشت ماح لصو

 ىف مهلا راف كلذ كيفكا اناو كتّبصق ىف نكسا ىمام دئاقلا هل لاقف هسفن

 زكاتو ىنفات بلص هللا دبع ىّج مهل ثعب دللا اوبراق املف نيراتخم ةامر ةيامالث

 لو بوب قرقنس مهعبتف ةلجمب مودقلاب ,مهىمأو روكلا نم هتيدهو نام سنا
 يذلا وه بانا دمم دلو بيبح لبقو *ىنج ىف ةنءا دم ىكتسام مهاقلتو ربي

 هل نوكيو راس اح ىام دئاقاا عم ريسي *نارمع يضاقلا ناسل ىلع هل بتك

 ليسارملا .الوه ربخ يراف نغاب عمسو ”ةلجعب هسفنس مهاقلت كلذلو ًاححان ًانيمم
 باب ىنقات اص لخدف اومجر ىتم مهوضبقيل روسلا باوبا ىلع ةسرحلا لم
 ريكلا قوسلا بابي ركأت *لخدف هوري مو ةسرخلا رش هللا ءافكف موزتا مش

 هباحاو يرافق نغاب لغتشاف لوصولاب ى ام دئانلا زكف ءرلضل اسيا ما
4 

 1. [عق 0015 دحا ىلصي ال اوفلحو, نانأ عع (ممانعرتأ مادعغمق ماانق اهتصر عمصأ 15161-

 مماغو زك لقمف 1و لعمر معك. ل ءا 5.

 2. 315. 8 : ميلاقف.
, 

 3. الاف. 0 عمم رخاقهعع ع مماتت مقل" ىود

 4. ةقع. (0 2 نأ لاك

 . 0مز5 لةمق لع مق. (.

 0. اذافق. لف ها (ن : لخدو.
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 هنم هحورخ موب ةمارك هل ترهظف راهلا فارطاو ليللا ءانا ىلاعت هللا باتك

 اولوو طئاغ نم الو لوب نم ال ةجاحلا ءاضق رثا تيبلا كلذ ىف ىبر ام هنأل

 لع اوي 2 ياو ورمل! نسا هتاف ايان ىتتؤما روم ١ داوي ءاضقلا

 نم ماعلا 1 ا قتلا كارما لكاو راختلا نما نرخلا لها ناخا'ضن

 رحسلا دنع لي كلذ ىلع اومزءف مهدنع ربكآلا مظعالا هنا اوركّدو يوانسلا ركس

 نام جف ارقالا عدتعا نياك 2 قاس دلو دمع يرخن انلق“ معرا3 ىف

 هن .هرحاف كلا تك نا اع و نعاو ان كدت "اهوزشنااو ووك ذملا ماح ةيراح

 هجوتف ”ةيفخ ليللا جرخو ةقربوزلا ىف لاتحاف هب رك اطاا ءاحلا روع رو

 ىف هرثا ىف هسانا يراف نغاب ثعبف هريخ فشكتأ ادغ ىفو ًابراه تكن ىلا

 0و رك لاا فلا رك حاطأ ىذاق هللا ءهودرلل يق ثق مارت كمتنقا راق

 اوبراق املف هل عئاف ول لاا حلاو لت لذ ةلاح كلغ

 ةلجعب عفد دئتعاس مش سار وهو روكذملا ماح مهراق ار ةفوش ىلع ٌعزتو دلب

 هلماع دق يتكست دحاو 5300 الاب فلات واصل مل بسلا قاايزكعاو

 هلو "در نإ ةعانلا دع ف اع قو ديراقا نا دتنيس نشك نزع اخ

 اوعمس ةامرلا نال اوعجرا مهل لاقف مهاتاف روم عزنو كلذب عمسف بره

 يذلا انا يراف نغإب ”اوربخاو مولتقيل مككورظنتي "انك دلب ىف اورخاتساف ؟ربخم

 روكذملا روم عزنو ببس ,مهرش ىلاعت هللا هافكو اوعجرف عوجرلاب مكتسما

. 115. 85 0 

 , 3155. 4 ©[ 8 : اومسف.

 115. 8 : ةفيخ٠

 ىح نت 5 5-5 ل15. (ن, 11 ءأ مااتق اهنص : غعزاو»

 5 مترح 011 مر جي.

 6. 315. 8 : انوك
 7. 2318. 8 : اوربخلاف.



 ا

 تكبتتل عجر ام دعف يللالفلا دمحا همسا برغلا لها نم ًادحاو ىمام دئاقلا

 هنبا هممو ىنجح ىلا لك ضرا نم نكتب دم ايكسا نبا ركب يراف نغاب ءاج
 اولزنف للق سانا ىف ذنم !رروو لسرك داو واي كدننو ىشيش هنا ناو اد

 ف لوخداا 1 دللا لها اويذاتساف ذئموي رصقلا كيت لنلو نزيل احل |

 ىلط ىف اوجلاف ةتفلا (0) مييلع اوكرحي نا اوفاخو ذنم حو ىكنج لبقي مف

 هنزجحا ىئالوم ريمالا ةعس ىف لوخدلا لجال الآ اًؤاج ام مهنا اوركّذف لوخدلا

 امهب اوفلحي نا يراخبلا حيو فحسللاب * قرنا بيبح ىج ” لها مهل ثعبف
 ةلبللا لوا دليلا ىف اوناب املف اولخدو هيلع اوفلخ كلذل الا اوءاج ام مهنا

 ايكسا ةعيب ىلا عوجرلا ىلع مبعم اودقاعتو مهلوق اولدبف ءابفسلا مهلع عمتجا
 مطعم ع اجسا » 3 رع 8 35 0 م دبر

 ةثالثوا نيموي دعبف روتند نكنكو '"ركس رسو ىنايش دلو "دم مهم ىمس

 يضاقلا اوضقو زاوبألا را اولكاو نركب ذنم ىنح اوضق ”مايآ

 تيبلا اوبرخو لك ضرا دالب نم دلب ةئيدم ىلا امبب اوعبو اهوددحو يبرغملا

 بحا امنيا ىلا ىفمي نا هويماو هوجرخاو ٍبْنب دمم يضاقلا هيقفلا هيف يذلا

 هللا همحر ىفوت نا ىلا كلانه كيو ض'*نالس تع لا نقلل

 ةوالت الا نحسلا كلذ ىف لفش هل سبل لقو *همركو همب هنع قعو ىلاعت

 1. 8455. لفل ءا 8 : رووو.

 2. ]ع مق. ( ةزداناع ىهذلا.

 .١ 115. 18 : 125 مصداق ىح لها 35011.

 4. ةكهما8 2 قر
 5. 315. لل عم طق الع ]3 35016,

 6. ذاع. 0, زعأ ءا مانك !هأه : 5-7

 1. ذاق. فذ 5350116.

 8. 118. 18 : ناطلسلا.

 9. ذاذ. ل 60116.



 ا

 ىنح ىلا ًادحاو شواش ىنطصملا دئاقلا ثعب مث عدو ةئامعبرا ىلا ًاعدو نيتيامع

 انما 0 00 177 كتايو ولها نما ةعبلا ذححالا جرد كنز براق ىف

 ل نم لا 10101010 ل
 هلأ كل لو | دكت راجتلاو ءابقنلا نم يللا نابعاو زك داق" نم *نادماق

 ريقع هند كلانا دبع نئارلا ءاضي كاذ دعب مث ىئام دئاقللو * طصملا دئاقل

 ه2 تتلو كيو دج دع ني لفاشسا ١ لاقت يك هل رار امار

 تقلل دن دك نوك ةليإلا باخ نم. ىلاتي هللا نتكماوا تاق ريشا

 ار لا كس[ رون كج راو ىف هولتقفا يلإ هنا ياف دنع ضرالا ىف

 ساك جوزتو ةنس نيثالثو انس ةطلسلا ىف ثكم دم نب ركب وبا همساف روكذملا

 عام دياقلا اح مش قوت نا ىلإ ةيصع ىف تناكف .دوواد اكسإ: نيمالا! هنا

 نى ةلطلس نع ىنا هللا دي لود مح نادى كرو ىج لإ هينح

 عم ىنح ىلا هباهذ ىف قلتو تكبتتل عجرف حلصا ام دلبلا روما نم حلصاو

 يضاقلا لزرع بلط ىف تكبتت ىلا ًابهاذ يوانسلا ىرك هللا دبع نب ركب جالا

 يضاقلا هنع هاف رمع يضاقلا دنع ول ةنردم ناعا قاغا عم ناك مح

 000 0 اكتشاف ديف مام تالا كادداو وح ىلا محرق 'ىبتا مسا مع

 رك الا هبا اودسو 0 رام 1 دما ا هل نكن لولا هلع لوعدلو

 دل ا دال ةشقوب نوفرع نيذلاو هل مدع 0 ماعطلاو ءاملا هل نودمي يتلا

 ءاضقلا ىلوو لطاب ىوعدلا كلذ نا اولاق لوقعلا لها نم دلبلا كلذ ىف

 . 315. 0 : ركب.

 . 1155. قى ءا 8 : تاقر هد ةتسعاناا ةل.

 . 115. ل : 145 >ط015 ىنطصملا دباقلل

 115. 2.: ثعب: 208.( : دعت:

 نإ رمح نت محو مح 1 ا د تك



 هس ؟وقةواأآل سح

 جرخو ريخلا رفص نم عبارلا سيلا موي ريكلا عماجلا ةعقو تناكو ةمئاخلا ءوسو

 يراب اجو روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو ةعبارلا ءاعبرالا ةليل ”رايدلا 'رسكل سانلا

 ايكسا ايلع حلطصا يذلا لاملا سما ىف اهنم نيرسشعلاو سداسلا ةعمإا موي ” غيش

 عيبإلا نم عساتلا سيما موي نويت ىلا *؛غازما نم جرخو رادوج عم
 قطصملا دئاقلا نيبو تكن لها نيب ىرج ام ربخ دوم اشابلا غلبو يوبلا

 قطصملا دئاقلا كلذب لسرا ةبصقلا ىف هباحسا عم هورصاح مهناو لاتقلا نم

 "ةبراو ةيامئالث ىف نور نب ننام اكاقلا "كشف رد بقع ذلاو كلان عم

 اولصو ىتح كاذب. مهنم دحا دنع لع الو ءابق لك نم نانا ًايمار نيرشعو
 لقاع لجر وهو مهرخا نع مهلتم ناو هلها ىف ليبسلا لعجي نا هسماف تكن
 ناكف ةدالولا ةليل لوالا عيبر نم رشع (44) ةيناث ةل اهواصوف سيسق بيبل

 ىراحصلا ىف مهسفنا نيمار سانا نم ريثك جرخو دلبلا ىف اميظع ًافوخ
 ناكف تك لها نييو قطصملا دئاقلا نيبام ىىام دّئاقلا حلصاف رافقلاو

 ىسرملا سيبر عجرو ًايراه اهنم جرح نم لك ديل عجرو سانلل ًاميظع ًاحرف

 ببسي دمحا ىالوم ناطلسلا ةعيب ىف اولخدو براوقلا عيمجم “كرز دلو عفلا ذنم

 ازا نمو "مهجن اوح ىف سائلا لخدو قافالا ىلا قيرطلا حتفو حلصلا اذه

 نيينارغزلا ىلا كرحت ىعام دئاقلا نا مث هيلا ىثم ءريغ ىلاو ىنح ىلا رفسلا

 مهوعابو تكبنت ىلا مهئايصو ماب ىتاو مهلاجر لتقو مهلع رافف َوْرِب لها

 1 . 116,23 ريحا

 92. [عو معك. لل ءا 8 0هممعصأ : رابالا.

 ٠١ 315. ل : ىعبش راب.

 4. ااه. 8 : غرما.

 5. طاقموننع لقصف 1ع مق. (ن.

 6. الو. © : كوز
 - 7 007 2 مهنا وح.
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 دمحا فيرشلا طيس فيرشلا رمع نيدلوملا خيش ىلا هب رمع يضاقلا دنع

 رذحلا اوذخايو مهحاورا ىف سانلا طرغي ال نا ذئتعاس حربي نا ليلب يلقصلا

 حربف مهف دابجلاب مايقلاب يضاقلا ميماي لاقو هلوق لديف سانلا ءالؤه نم
 ادّتباف ؟ىفطصملا ئاقلا 3 لاتقلل نيمزحتتم سانلا خحبصاو ليللا كلت ىف كلذ

 لوالا عبرلا لئاوأ ىلا رمتس كا لالا لمكم مط مئاف م ارخلا مرحلا لئاوا ىف
 لفنرك داو مهف اهف هلجا ىلاعت 220 الا تكا يوي تاق

 عم تكنت ىف قد ةلحلا كلت ىف هعم ءاحو رادوج ةلحم ىجع ىف بسن يذلا

 نرفع كدا نسوا ءاخ لاتقلا كلذ ىف تكنت لها هلتقف ىفطصلا دئاقلا
 ةعخلا موي ىف كلذو رانلاب دلبلا عيمج اوقرخ هباحا عم ىفطصملا ةنواعل كا
 لدلا لغ اديدح اموت ا كاذب *داع مث رهشلا كلذ نم رشع عبارلا
 ودع منان نم ةدحاو تءاخ 2 ا ع يضاشقلا رايد اوهراقو 5

 دبع هيقفلا هوخا وهو 2 عفلا راد با, ىلا هوزغب بئسوا لصو هل تلاقف

 ءراد باب ىف اونغ هيطسي ىلاعت هللا ابل لاقف دوم يضاقلا هيقفلا نب هللا
 ترافل هءاعد هللا باجتتساف انب حضتقا اك هب حضتفي سانلا ىندا هيلع ظل

 لخاد ىف هلتقف مهم دحاو هيلع لخدف هتميخ باب ىلا ىنيك قراوت ةونغ
 ةس ماع لاوش نم نيرسشتلاو :يباثلا دحالا موي ىف كلذو مهاندأ وهو ةميخلا

 10 ناك يح يدع ركذ مهلع ًارقو مهرايد ىف ان وهو فاالا دعب
 قافنلا نم هّللب ذايعلاو ةنايخلاو ةردغلا نم هيلا *راص ام ىلا راص مث مهدالوا

 . 1.عرصؤ. 0 ةزدانأع : ىرتلا.

 . 315. 0 : داما.

. 115. 12 

 . 115. 8 :اودعت.
 , ]رعد (مزذ رصمأف نانأ م"8عغلعصأ ت30 116[0اأ ومو |1ند مصصدذ. لل ءأ 2

 ريح عنيد حو مح

 عا



 ل

 نينجأ اول فاتن العم كبرنا يترتب تمم يلا منازع الا
 كلذ ىف ثكملا كلذ لوط نء اوررضت دقو هسفنل عيملا دوم اشابلا عفرو

 ىرعتلاو عوجلا دادتماو بمتلا ةرثك نم ًاميظع ًاحداف ًاررضن ضرالا

 ريثك مهنم تامو اهارحاو مهشورك هام برضو 'ضرالا محو نم ضرملاو

 هسّمّي هشيج دوغ يذلا وه حون ايكسا لاخلا لواف ةلئاقلا توم ريغ نم اهنم

 هلو هسار ىلع لاتقلا رصن ناكف شنب دلو دمحمل هالو لاخلا رخا ىفو لائقلل

 دوم اشابلا ىلع ةقشملا تلاط املو ةريثك تاياكحو ةروهشم راخا كلذ ىف

 دئادشلا تاساقم نم مهلا: امب ًاكتشم دمحا ىالوم ريمالل بتك ةيحانلا كلت ىف

 تقحتلا ةدحاو دعب ةدحاو تالحم تس وحن فرصف اونام مهليخ عيمح ناو

 دايقلا ةلحم مهنمو يدشارلا ىلع دئاقلا ةلحم مهنم تابحلا كلت ىف مهب عيملا

 هللا دنع نب ىلع دئاقلاو رمع نب زيزعلا دبع دئاقلاو ناهد نب دئاقلا () ةثالثلا

 دومم عجر هلك كلذ دعبو مهريغو شامشملا ىلع دّئاقلا ةلحم مهنمو يناسملتلا

 تاق يتلا ةنتفلا ىف مالكلا مامن ىلا عجرغلو ٠ حون ىف دارملاب رفظ امو تكتل

 املو ىحي ذنم تكنت توم دعب يكرتلا فطصملا دئاقلا نيبو تكن لها نيب

 ىضاقلا هيقفلا ىدل كلذب نابعالا حتشا ةامرلا نم سانلا ىف تاحارحلا ترثك

 رمع نبا دوم يضاقلا تاكربلا يبا هيقفلا ىبلاعت هللا يلو نب رمع صفح ينا

 لاخلا ىدا نا لاتقلاب مهسفد ىلا راشا نم مهْنُف كلذ ىف ىارلا باحصسا رواشف

 ةرثك الا دادزب ال محررضو كاسمالاو فكلا ىلا راشا نم مينمو كلذ ىلا

 لع الو هتقو ىف سانلا *”قسفا نم وهو عرمشلا ميدخ * ما ر# يضاقلا ثعب

 1 . ةكدهمونع لدصق 16 مق. © نحن غمغام لعد ؟هذه برضو ,
 2. ةلكدموانتع لدصق 164 مق. 0.

 3. 215. (ن : دسفأ»
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 كا ترجو ايزاغأ يلم نيناع ةيحاشلا“ كلت ىف نكمعو. رابع دئاقلا ىلا

 هشيج عم لصو 0 لا ا اجو عني ناكو دادش ريثك عئاقو كلانه

 ةميظع ةباغ ىلا اوهتاف قيرطلا ىف نوريسي مهو ادج ةريبك ةعساو ' ءاحطب

 اناع نط 5 0 دا اكل سف ةباقلا كلا قاذفات قيزطلاو“ةفشك

 بضغي وهو فوقولا اذه شيا دوم اشابلا هيلا ثعبف ميكح سيسق وهو ًافقاو

 دما تعا للا اوال نقلا ند املفا بعولاو نيلطان# هموايو تتو

 انالوم شيجب محتقا ال نكلو اهنم امفتنل بعرلاو فوخلاب يدسج ىف ةدحاو
 "ل راليللا كاردلا ةءاثلا اوم نا "ساو انارغور ار طخ هللا هرضن ناْمِلَسلا

 وه حون ايكساو صاصرلاب ريثك مهنم تامو نيبراه اهنم نوجرخي لاجرلا لعج
 مهب اوكتفيل قيرطلا كلذ ريغ مهل عرشم ال هنا لع 0 ا عل

 0101 كلا“ ةلارق تيد“ ةطيدح وب دك نع ىلا ها ماجتف ةليغ

 ىف امهْئس تناكو ةمالسلاب اهزواحو ذئنيح ةباغلا اويلوف روكذملا ”ديرف

 هعابتا ةلق عم حون ايكسا مهنم لانو ةريثك ةلئاه 'كراعم ضرالا كلذ
 تامو رمشعلا ريش ولو هعابتا ةرثك عم ايكسا قاحسا ”مهنم لمي مل ام

 لجرلا بارا "راسخ نم الجر نوتات فرب موي دوم اشابلا باحصا نم
 صاف اوقرافت ام دعب ىتوملا ىلع علاطي ءاج ًادوم نا هب قثا نء ينثدحو

 1 15 ءاجطب .

 2. 115. 0 لمصمم اغا عا ماانذ !هتط : ا

 3. 115. 8 : اهومار.

 4. 115. 8 : ةسارغلا .
 5. كيرف 06 لحمف 1ع صحق. لل عا ءعدأ 1س0116 عم 223156 011 125. 2.

 6. 06 نادأ م:6ءغ0لع 0عمان1ة ذئنيح ممه16[20 0325 145 ططقذ. كل عا 8.

 7, 06 رممأ ممدصواتع لقصف 1ع صف. 0 ننأ هرتصعأ معان مانع ]1ع 2201 ايكسأ,

 8. 215. 4 : بابرا ايخ.
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 عم اوقفاو ىنس لها ناك نم عيمج امهلع عمتجاو دل نيرا لا ةدجلاو

 حون مهل لاقف لبق ملو ايكسا نوكيل فطصملا ذنم يراف مهما اواوي نا و

 هوعياف رغصلاب الو ربكلاب صتختال نوكت هللا اهلمج ايح ةكربلاو كرباو لضفا

 ىني ال قبو ًاميج هيلا اولو 'نييرابلا نم ىرخا ةهج ىلا هجوت نه لكف

 جىتح جرف ىتح دوم اناا دنع الاز ام اهو شنب دلو دمعو روم دمع الآ

 ًاديدش ًاحرف حون ايكسا مهب حرفف كلم راب برهو هلا ابرهف امبنع هللا جرف

 ع لا ,ثيح ىلا ىل قبب م لاقت نيلاس هل ابيل وسو ىلع لا أ
 لها نم مهعم قب نم ىلع ايكسا نميلس دوت اشايلا لعل ٠ نالجرلا ناذه

 هباحصاو غاك دمع ردغ يذلا وه رابنل ركب بناكلا نا سانلا ثدحتو ىتس

 هيف نكس ال تكتنت ىف هباحسا ضعبل لاقف مم نكمت ىتح دوم اشابلل مبعإبو
 امو ناك ام مبظعلا هللاوف ةردغلا نم ىلا بسن يذلا اذه عئاقولا عيمج دعب

 يل فاح ام ىلع هنو ًالاكتا حصن نم ىف هللا لعي اب الا غاك دمع تربخا

 اميمح اننيب داعيملاو غاك دمع ردغ امو ينردفف وه الا ردغ امو كلذ ىف (4؟) دومت

 ىلا حون ايكسا عبتف هشيح زهج دوم اشابلا نا مث ٠ ىلاعت هللا ىدي نيب ”ًادغ

 تاوصا عمسي َتْنُك ضرالا لها ْنا تح كلذ ىف السوم هعم لسوف ديد ضرا

 دلب لاخلا لوا ىف هباحصا ىف حون نكسو دحاو موي ىف مهن ةلتاقملل مهمعق أدم

 دوم اشايلا لزب ملو تنك ضرا دح *ىلا قم ضرالا كاد دالب رخا واَرتكا

 مهلع ماو ًايمار نينثام اهف نكساو نلك دلب ىف ةبصق ىنب ىتح وزنلاب هعبتي

 . الاث5. هلا: نيب رهلا : 215. 13 : َنيبا رهلا .

 11 3 0 دوم .

 ' 15 مخ حلدصوسع لقهمك 1ع دق. (.

 . ]عد ممما5 ىلا ىلم رمةصوعتتعسأ لقصف 1ع طق. (ن. 5-5
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 اشالل بتكف كلذب هاريخاو ةكرب مح دئاقلا ايناو هريغ ىرحاف هيار نوعش ال

 امهلتق ىف هل ثعب غاك دمحم ايكسا ضق املف امهفاقثب هرماو اهربخ دومت

 لها هلك مث نيضوبقملا عم ارا ثان اكن نحألا نا نك لس اماؤ ' امهلتتف

 شنب دور دجال كلك قرا *مهنم لالق سانا عم مهدنع قبو هلق عارأا

 مسا ىهو شنب دلو ةححاامأو وزاد اك هل اما 5 دلو دّمحو

 لا 2 اوهقا ءواأ'اماو# غار مع دنا "نم'هما

 مولع ايكسا هلعج ىتح ماركالا ةياغ نميلس دوم اشابلا مركاو ' مهريغو

 نيب 28 نونامتو ةثالث غاك دمحم ايكسا عم دوم اشابلا ؛ضبق ام ةلمحو

 دلب برق ىف عضوم مسا وهو ذئموي يا ةاحلاو مهريغو ءارمالا دالوا

 ىلع نس ىلع لعامل ركب يف نب دمت جاحلا مك نذل نأ لك

 عضوملا اذه ىف ةدعلا هذه لثم مهبمادخو مهدالوا نم ضبق ةنطلسلا ىلوتو

 ار كذك هسايرمما زالطملا ؟يوقلا" ىلاح سا" نا " تالا لف دنا دي

 دا دانا نس] ةانزو دن اشنلا "ىلا ردات اك عك دحت كسا نا«ليقو ًاقاتوو

 الو كلل لاوز ال يذلا مئادلا يلا نحبس ةرخالا ىف اوعمتجاف م قسرا

 0 0 نيننوحسملا هيوخا قالطا ف غاك د ثعب ناحو « هع فدل ةباهن

 كدي قطصملا نم رغص حونو ان اهيا وخوا ون رت لحو قطا

 اد | ف اقع سل هام نانرك هلآ التو قد امرعو اديدش احرف

 اياوف هتعامح عم هتضبق ىهو "ةبيصملا هذه ربخي قيرطلا ىف ايقلتف امهلعن ىف

 1. 315. هل : امهلتقف 1.
 2. 115. 1 : ميم 00.
 8. 118. 4 : مهريغو 0

 4. هانا هع نابت م_نءغلع لعمستم مهريغو دصقصوانع لقصق ]هه رصقع. كل تالق.
 5: الكف. 2: سنن:
 6. 215.8 : ةنيدملا.



 دمع ١ه١ ب

 ءارو ناك نم نطف املو مبتحاسا نم مهودرجو ,ابقلا ىف دوم اشايلا دنع
 دنع نماملا غلبو سس هتمالس ىلاعت هللا ردق نهو اونيه ىف- لها نه ةبقالا

 نإ تكا رمع ذاتعاس لس نحمد فيسلابو صاصرلاب لتق هلجا ىفو نمو مهءاحا

 غاك دمع ايكسا ناصح ىلع علط دوواد ايكسا ريمالا نب نكس دم يراف نمرك
 ن' 'انتكتد نوراهو ًاريثك صاصرلاب ءؤمر ام دمب ىلامَت لا ةَدِدَسب انو برههف

 ىف هس عرف. فيسلاب ةرفن يشع نا حرج اجنو برم دوواؤاكشإ لل

 اما مهريغو دوواد ايكسا ريمالا نب ىجا كرس دمعو موعلاب هعطقو رحبلا
 مهنم ُاسؤر نم الجر رشثع ةينامث هعم ديقو ديدحلا ىف ديقف غاك دمع ايكسا

 جاما ايكسا ريمالا نب ليعامسا اكسل رينا "نب "ومع يري نمركو
 موكو راتخلا ىراق :دندو دوواد. اكسا نيفالا نب" نس ذم راقو ذا

 هيماو دللا كلذ ىلع ل ل ةكرب مح دئاقلا دنع غاك ىلا مهئمبف مهريغو

 تيبلا كلذ مهيلع حيطو مهلتقب ه سمع كلذ دعب مث *مهتطلس راد ىف تسب ىف مهحسب

 باهذلا نم مهل )5١( عتنما ةنيدملا اولخد املف هدحو هل ىه الا مهربق ناكف

 انبا ىجا "رارف دوممو دنت ىلع امأو ٠ بلصو كلانه لتقف توملل ًالاجعتسا
 اماسف يمارد دومم بيطخلا ايتاف غاك مهبوره ىف الصوف دوواد ايكسا ريمالا

 هركناف دوم اشالا ةعاط ىف لوخدلا الاقف امسح بس نع امهلاسف هيلع

 ايح اههدلاو ناك نا الاقو امهموقو "امهتوخا دنع ىلا عوجرلاب امهىماو امهلع

 .. 0-10 ابتكتد. 0-5
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 - 12000 تا

 دوواد نبا نميلس لوزعملا (40) مرف ىعد مم مهلا بره نم لواف مهلا نوب رجب

 بلط ىف هل ثعيف غاك دمع ايكسا كلذ نم فاخو هلبقف دوم اشابلا ىتاذ ايكسا

 هل مناف هيلا هثعب يذلا وه راح 5-5 مهتاكو دمحا ىالوم ناطلسال ةعيبلا ' كلذ

 نا غاك دمع ايكسال ثعبف مهباود اولكا ىتح هتلحم ىف تلخد ةعاجلا نا مث

 صوح ةهج ىف عرزلا نم كلانه حلص ام داصحب ىماف ناك امنا ماعطلاب مفي

 ذخال هدنع ىتأي نا هل ثعب دوم اشابلا نا مث مهل هئعبف ضيبالا ةرذلا وهو

 ال لاقف هل ىكيه مهم هموق نم ىارلا باحصا هنع هانو كلذ ىلع مزعف ةعيبلا

 ك| ازدح) عادي كلذ لا الو م نإ قحايتيم ع ناوي مهما

 نب حادي كل تركض كرضي ال ىنولتق ناف.يدحو مهلا مكتقبس متئش

 اانا ندردف الك مرحابدسلا يبق لب كلدك- ةعاقتاا ةنه ريس: توج

 رابتل ركب *بتاكلا ىارلا بوصي / ىنني مهمتي ال كلذ نال ونسب * كلوكسم
 لد دادي نمر غاك دمج اكسا_ تعب مورق املف ًاعيح مهلا اوراسف روكذملا

 ةدع الب مال ماربكو شا ناعا تو نكاح نيعبرا وحن دوم اشابلا ثعبف

 قي مل مهانينفا نا نايعالا ءالوه لاقف مهلتقب هل ىيه هيلا راشاف حالس الو
 فلس روكأملا بتاكلا ءاعيب املف كلذل غاك دم ايكسا ايبتق ةكوش هلا نم_مهنم

 هل عمسف هقاثيمو هللا دهعب ماتلا نامالا الا دوم اشابلا دنع سيل هنا ايكسال

 هاو م امال ملش هل اوغليو. هيلع اوملس هتمت اوتو ايلف, هيلع لمعو كلذ

 ةردغلاو عادخلا كئابش مهل رضحا دقو هباحصاو ايكسا مادق اومدقتف هب 0

 هعم لخد نمو هوضبق لكألا ىف اوعرش املف تابيطلا لك املا ممل رضحاو

 1. 315. قل : كلذ ت3.
 9. 315. 4 : كوسم.
 8. 314. 8 : باتكلا.



 هسنس غ4

 اب هريخاو قاحسا اكسا ىلا هل عجرف هنمز ىف سانلا عجشا نم هنال ةدحنلا

 قاحسا زهجتف ايكسا هواعجو غاك دم ةعاملا كئلوا عيإب ليلق نمف ىرج

 هدنع ام عبمج هوعبلا نيذلا دذلا 'ءاربك ضبق مزع املف بك ةيحا ىلا باهذلل

 كلانه هعم اوقرافتف ران هب لاعب عضوم ىلا هوعيشو اهئالاو ةنطلسلا ددع نم
8 

 هجوب مث مهيب دهعلا رخا :اذهف نوكرو وه عكف هنم نورفغتسيو مهم رفغتسي

 نقم الو ءىمال دارأال ىلا ىلا ئرانلا ءزمط عزك ناقك ندع ؟ نعال

 نإب مرف ىاي الأ ىنس لها نم دحا هعبت امو يضاملا ماعلا مهلتاق دقو 5

 نم عيمجو هنبأو هولتقف اليلق الأ مهدنع رخاتسي مف هتصاخ نم لياقو ىجا
 لاومالا" قدصتلاو مركلا ةقالخا نمو مهنع ىنعو هللا مهمحر ءادهش اوناش هعم

 ةطلسلا ىف ىىلاعت هللا هتمب ال نال ءارقفلاو ءاملعلا نم ,اعدلا يلطو ةريثكلا

 ماعلا ىف رخالا ”ىدامح ىف ملعا هللاو هتوم ناكو لوماملا كلذ ىلاعت هللا هغلش

 .:فلالل لكلا

 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 ىف ثعب مث ةعيبلا هل متو غاك دمع ايكسا دنع ىلا شيحلا عجر مث

 امهبت>ح- دق دوواد اكسا ىنا حو مرق لّسو فط ذنم راف هيوخا قالطا

 دوواد اكسا دالوا نم مهوخا عرشف نيو ضرا 3 ناب دع ايكسا اهوخا

 !. 21«. (: : ءتاربك : عد هانا "ع 165 صداق هوعتا نئيذلا دئجلا ةمرتأ ما36غم8 ةدتغق اهئالاو .

 2. الاوع. 8 ءا (ن : نغم.

 3. ]ع5 لعداي :مهقك. ذل ءا 8 هنأ : داج.



 د ا را" حج

 مالكلاا مام ىلا مجرغاو « ةنتفلا ران تدقوتساف (45) ةعاس لك مبفويسب سانلا

 لو املفي 'هيللل كلت ف ب لقا نيو نوقدز+ نإ دوم اشالا- نيب ىرج مف

 ارو كاوا ةوفساوا ةعارأوا ةبافا هعمو 00

 نم لام و ل ميظع شيح كلذو ةامر فلالا ةعبرا وحن مهتم

 نيا ل ا نا اك ريشا كب كاوا لاعاد اهرص

 دق 1 ا ىلا يلع بجلب دلدالا قولو هال ىذلا .هركدع راخ

 يف اذحتو اذا ميلع عّش نا هرماو ةعاجشلاو ةدجنلا ىف ةياهلاو ةياغلا غلب

 سراف ةيام وحن ىف غاك دمع عملب مهقحل ًاليق ايكسا عم مبلاعفنا دعبف ةّرغ

 اذه هل لاقف كانا ينعبتا يذلا وه ايكسا لاقف قاحتلالا اذه م ىه هلاف

 يل نك نذل نإ همطلاو ةحاخلا دنع ف وريم وح 4 ناجي كذك

 نم دوواد دالوا اي ةعينشلا مكيبطو ةحيبقلا مكتداع الا كلذ امو اشاحو الك

 ل وا ال و نى 'ةلمالا قع نيرحلا

 يه وحن ىلا ًازيحتم ةعامللا كئلوا نيب نم جرخ * كنا ربك لد دمع عملب دلو

 ردقت ال دوواد اكسال ىسوم ىكيه كوبا لتق اك ينلتقت نا ديرت "دود اي هل لاقف

 را لارا كوباق دج يسوق يع انت نيت قآل هلع ودع لاو هيلع

 ااا تال لا اجار: كف ضرالا” نق كتنراببس :تررخ 2

 5 لا ك8 نع بخ هنارقا ثتيح ”هتدحتو هل: جه ' ةدعل ًاملع سانلا دادزاف

 1 3587 0 < ةيعولا
 9. 355. 8 : ىلا.

 . 115. 8 ه2 2237186 : ةرامالا. 3

 015. ( : نكت ربك.
 818 دوواد.

 015. ( مع 6مغاع م35 0عان> 1015 هيلع ردقت ال.

 مم دي جنب ع



 همس ١4 دس

 عضوم ىف روكذملا قاحسا ةوخا نم ةعامح روكذملا كلم راب عمو مهلع

 بتكف ذئموي مهف رهظ نيل *ىنلت ةوزغ ىف مهتارم نم مهملنع دق طابرلا
 ىلا لوبرهو كاذل اوسفف ءادعالا ىلا بورهلا نم ًافوخ مهضبقي نا راب

 اًكوك لصو ىتح هشيج عم نوقرز نب دوم اشابلا مهعبتف دوواد ايكسا ريما

 هلوسرم ثعب ةيئاثلا ةيزهلا دنع ًاعجار ايكسا قاحسا ىلو املو كلانه لزت

 ةلمكملا ماعلا حاف ”مرحلا نم ةليل لوا تبسلا ةليل هلصوف تكن ةنيدم ىلا
 امب ربخاو ميلستلا متاو ةالصلا لضفا اهيحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم فلالل

 نم هعم نمي ىنا مدرب دلو ىحي ذنم *تكنت نا كرداو دوم اشابلا نيبو هنيب ىرج
 موي تكتم اولصوف يكرتلا فطصملا دّئاقلا لاتقل وري لها نييتارغزااو هعابنا

 قعشتو ةنسك ماع لمكم '؟ءارطاةخللا غذا نم نيرشملاو يئذاتللا' نذفاا

 بإب نم جورخلاو ريك باب نم ةبصقلا لوخدب فلح هنأ ليقو ”ةيامعستو

 برض ةبصقلا جرب تحت برق املف هلهجاو سانا قمحا نم وهو قوسلا

 'ةنيدملا ىف ةبشخ ىف هب فيطو هسار عطقو مويلا كلذ ةيشع تاف صاصرلاب

 مل نمو مدلب عاتم ذنم سار اذه تكنت لها اي هعم ىدانملا ىدانيو ذئتعاس

 'نودرجيو رسشلاب ممهوجو نورمحي ةامرلا للجو هب لعفي اذكه هحور دنع دعس

 1. 3215. لل : نيناكلا. 0ع دمام ةت 16 0885 16 طقق. (ن.

 2. ال5. 0 ءعماطاع لهمصع“ : نفح.

 3. .5[١ © ةزداناع مارحلا .

 4. .5[١ ( ةزهاناع 161 قلك

 5. 315. (ن : فلا.

 6. 315. 6 هرمعا ةندملا ىف.

 . 3215. ( : نوحرخ .
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 زختلا ق لوآلا اولزتأو نياق نيف اوكرو رايدلا باونأ: ىف اوناك نيذلا رابكلا

 يناثلا اولزنا مث روكذملا ماعلا (084) ىف مارحلا ةدعقلا ىذ نم ثلاثلا ةعملجا موب

 عم دوم اشابلا زريف روكذملا رهشلا نم رشع عباس أضيا ةعمجلا موي رحبلا ىف

 رادو اماننلا ةليوءاراكنتلا قل ير اعوتملا نيتتالا عوب اهلك نعنحلا

 تكشت ىلع دوم هفلخف يكرتلا ىفطصملا دئاقلا الخ ام دايقلا عيمحو لوزحملا

 كلانه رخانو ةلبقلا ةهج نم دليلا جراخ لزنو يعردلا قح مح نيمالا عم

 ماعال لمكملا مارحلا ةحسللا يذ نم يناثلا تبسلا موي اهنم لحترا مث رهشلا ةق

 كنيس ىف لزنو اهنم لحترا مث كنب سم ىف لزنو 'ةيامعستو نيعستلاو عساتلا

 6-5 نا رمع صفح يبا يضاقلل فرص مث ىحضالا ديع ىلص ىتح هيف رخاتف

 مهب لصف دادك دمع مامالا نب ديعس مامالا هل ثعبف ديعلا مهب لصي نم هل

 هيلع هللا ةمحر ىتوت نا ىلا ةبصقلا عماج ىف *ىلصي ًاماما هيترف ديعلا اذه كلانه

 015 2 نر ىب ودوام وك عسا هئاقملل' كسا 'قاحتما :ىلإ هجتوتا م

 1 وا ل ملل كانوا نينآلا هع انتل ىف" وقتنا ةاكنفأي

 1 دم و رفا اها دهسا نال "نؤرز كم دنح موت ازولتقاو

 ت07 كالو لزب قاسالباو كاع هش لاو ةيمأو فركسم 1 تالا

 00| امسك ةعاوت را اذهفاةووااؤن كما دلو <نس) ةفلخت لمحو ءا مالا

 7111 01 نبا عاك دعا علب ساطزلا:تاغأ دقو مك ئرك ف 'لزاف دْند

 ا ماو عضوم 3 لئادلا كنا قاحسا"9 نما هن اتا ةدراطملا 1

. 

 1. 115. حل (عص دم216ع) : هتدحو اذك. 115. 8 : فلاو.

 2. 1,6 22014 ىلصي هدأ "عصم]26 مدرع اذه لحصق اء رصق. ( نانا ه هصتق اذه لعاتوصأ

 83. 115. لل : !وعادصع 0عمانأ5 موي لانع(ا18 ذئموب .

 4. ![15. طل: نرز.

 5. 315. 0, 1هأ ةغ مانق 1هذط : ىك ىراب.
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 هشكي نا هنم اولطو هلتق نع ىنف دادحلا نب دمحا دئاقلا ىف اوبغر هراد لها

 ةرفسلا لسف دادحلا نب دما دْئاقلا 'دنع ىلا وفعلا باتك قسف ًاضيا همتكف

 نم دحاو لكل ىطعاف ىرج امب مهربخاو تاظوشبلاو ىاوكلا ايف رضحاو

 اممح هودهامف مهاطعا ام تاظوشالا ئطعاو لاقثم ةيام لاقثم ةبام هاوكلا

 للا باتك لصو ةيعملا ىفو وفملا بابتك قبسات هوركم هيأ |
 ةيداعلا قيرطلا مكحم هنم هوذقناو نوقرز نب دوم اشابلا نيبو هنب اولاغ

 نيعستو عست ماع لاوش نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجا موب تكن ةئيدم لصوو

 لوحتو ذئتعاس رادوج لزءف ةكرب مح دئاقلاو ىلاعلا دبع دئاقلا هعمو ةيامعستو

 نم كىنم يش ىا هل لاق ىتح هيلع راكتالاو ةمالملا ىف هل غلو هعم شيجلا

 براوقلا عنص ىف عرش كلذلو براوقلا مدعب هل * لتعاف قاحسا ىلا قوحللا

 دئاقلا هناكم لمحو هلزع دادحلا نب دمحا دئاقلا لثق ىلا ليبسلا دج مل املو

 *دادحلا نا دمحا دئاقلاو امهْئس ”تارط ىتلا *ةوادعلا لجال ةطع نبا دمحا

 مث رادو ةظياغم لعف ام نوقرز نب دوم اشابلا هب لعف رادوج اشابلا بيبح

 نال براوقلا حالصاب لفتشاف ايكسا قاحسا ىلا ةكرحلا ىلع مزنع ًادومم نا

 امل كنب ةيحان ىلا براوقلا عيمجب بره كرز دلو عفلا ذنم ىسرملا بحاص

 نيذلا راكلا راجشالا عيمج اوعطقف لاحرالا تكشت لهال ايكسا قاحسا ثعب

 ظالغلا فوفدلا اوصصغو حاولالا اهنم اورجنو تكشت ةنيدم لخاد ىف اوناك

 . ةاهصونع لقصف !ع مق. (ن.

 . ةطادموتنع لقمق 1ع مق. (ن

 . ةذ[5. 0 ءعيمماة عع نع مما مد رذتعاف .

 . 5[3. هل : ةوداعلا.

 خا رمح وز غ5 مخ . لاق. ف : تراط .

 6. 5[3. 0 ةهدممردمع دادحلا نبا.
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 ةباهملاو ةعاجشلاو ةدجنلاو نقملاو ةوقلا نه مهلا وزغلاب قافالا ءاسعا نم ٌدحا

 'هرصنيف مهنادإب ىف ءارمالا نودصق نيذلا مه لب اهب ىلاعت هللا مهصخ ىتلا

 مهكلود ضارقنا برق ىلا ممصصقو مهرابخا ىف سم اك سم ام ريغ مهلع هلل
 الإ لاش ثا داع نما وكر اعوفك ها من (49) اولدب مهتككمم كاوزو

 يلم ار ا ىلا زناو زوو ذا ةحكتو روحا ترش نم ارهج اهوكتراو

 رس ال ىو اهنالا ةيزو ردم ممل الو روظحم ريغ هناك مهني عجر 0

 ريما لدعلا ناطلسلا ةدم رخا ىف ثدح هنا لبقو مهتاوخإب مهنيطالس دالوا

 هعمس املف هعدبا يذلا وه ىك فسوب هدلوو دمحم جالا ايكسا نيئءوملا

 هللا باحاف ةرخالا راد ىلا هركذ هبحصي ال نا هيلع ىعد ًاديدش ًايضغ يضغ

 دلاو درا هنبا تلان ةوعدلا نا مث هللب ذايعلاو ةلعب هنم عطقتاف هيف هتوعد ىلاعت

 هللا مقتنا اذهلو ةلملا كلتب هرمع رخا ىف *كلذك هركذ عطقناف بوقعي شن

 ةدبدش ةدباكمو ةد.عب ةفاسم نم اه مهامرف ةروصملا ةاحلا هداهم مهنم 0

 مالكلا ىلا عجرتلو « اهلهاو ةربعلا باحصاب اوقْطو اهلصا نم مهقورع تئتجاف

 ناطلسلا دنع يمجعلا ىلع *ظوشب لوسرملا غلب املف حلصلا *كلذ مامت ىف

 يا لا لا ل لاا نم كنا دو دعا هالو

 نينامم اشا نوقرز نب دوم ثعبو ذئتعاس رادوح لع ديد اضع بضغ

 نم قاحسا درطب هيصاو ديمع نب ىلع مهشواشو نورب نبا ىعام ميتتاك ًايمار

 رادوح عم قنا ثيح يرمعلا دادحلا نب دمحا دئاقلا لتقو نادوسلا ضرا

 ءامظعو تافيرسشلا نا مث شيحلا ىلا همم باتكلا ىف هبتكو حلصلا كلذ ىلع

 1. 16و 2055. 00مطعات1 0115 : مهرصْعبق.

 9. 1[دصوسع لقصف اع دمع. 0.
 8. اطلدطعتتع لهطق 16 طمق, (0.

 4. 115. 8 : طوشب.
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 لكي نمانلا لخذو ةدغو: ءالب ةفابلاو ةرنسحتو ًاباذغ ةمعناو افون نمالا

 لاومالا ىلع ةبارحلاو ةراغالا ًاضرعو ًالوط ةنكمالا عيمجج ىف ًاضعب عَ

 ايف ادب نم لواف رهتشاو غلابو رسشتناو داسفلا كلذ مف ناقرلاو' سوقتلاو

 هبلاوما لكأو أملا سار دالب. نم ًاريثكأ كلهاف كن ,بحاص. دمل:ابنع

 كلذكو رارحالا نم بسك نم بسكو لتق نم لتقو قالطلالا ىلع

 رانك اننا دن نع ضراداباو كلذك مرد داليو يي طالب اوفلتا نونارطلا

 اؤيينو تادالإلا عج اويرخسو امينخ اسينق فال الامس نيب ايزو ًاقرش ربس

 ىرارذلا تناكف نهنم اواساننتو "ىراوج رئارحلا اوذختناو لاومالا عيمج

 واع مرف كنب دلو مساقو 'ىكم عاش دب ىلع كلذ لكو هّللب ذايعلاو نييسوجم
 مايرم بوب ”كندنف دلو مهبو يراف نغإب مع نبا وهو غازك رمع نب ليلز

 ءالؤه عم مهقوسي نيذلا ذئموب ةرفكلا كيلوا ءاسور نمو ينساملا

 ءالوه ركوك ضرا ىف ' باو ىاتو كدف شرا ى ماس رتم نيعاطقلائدسا

 ةلبق ىف الفلا ىك بنس ىتسف كنب ةهجو ىليش ةهج ىف انو لك ةهج ىف

 ةيحان ىف نيناكلا ىولج ةليق ىف ينالفلا قو دمح دلاو ر 571 . سو د

 ىف اوناك م كدنب نيطالس رشع ىنثا دحا ى عنك دلاو ىلد م مم ومنو نام

 ىلا دادزيو ددجت داسفلا * كلذو ”كلذ ريغ ىلا دنك وكب كلذك ' لك ضرا

 مهدصق ام ىتس ضرا كلم دخت دبر يبا 32 نبا رج له

 1. 1نةصق اع مق. نر, نع ممأ ءوا "عمم ماةشعغ مقل“ لك

 2. 315. ( لهممع 1ك : كدنف ١ ا مانو اهزد مع هان !ذعان 06 مايمع.

 3. الآق. (ن : 6

 . 315. 0 معا كدحر ةنن !ذءان 2

 . ].عو مماق كلذ ريغ ىلا مقدصونءعمأ لهصق 1ع مق. (.

 6. .+١1 ف : كلذو مقةصولماخانع.
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 نم موي لوا سيلا موي اهنم اولحترا مث ةيناثلا ىدامح نم موي رخآ ءاعبرال
 ةسخ كلانه اورخاتو ةلبقلا ةّهجح نم تكشت دلب يراخ اولزنو درفلا بجر

 هيقفلا ىلاعت هللا يلو نب رمع صفح وبا يضاقلا هيقفلا لسراف ًاموي نيثالثو

 بيطخلا مهفاضا اك ىششب مهفيضي ملو هيلع هل سيل نذوملا محي دوم يضاقلا
 1 ًابضغ كلذ نم بضفف غاك ةئيدم مملوصو دنع يمارد دوم

 'تالركس رمحا فام ةرئاد هسبلاو ًاريثك ركسلاو زوللاو رعلا هكاوفلا عاونا

 ىف اولخد مهنا مث اونظ ام ىلع ىمالا راصف كلذب نظلا لوقعلا بارا نسحي يف

 ةيدلا قااوفاطو ىلا قاسم نم نداننلا دما 6/59 موب ةنسدملا لخاد

 ىف اوعرشو ةصقلل اهوراتخاف نييسمادغلا ةموح ةرامع اهربكآ اودجوو اهوعلاطو

 نبا *مح رادوج ًاشابلا جرخاو ةموحلا كلت ىف مهرايد ىف ًاسانا اوجرخاو اهئانن

 او دلل ىالرم ةاطلسلا ماي اناا هلطبخوأ_ نكت "نم يعردلا قحلا دبع

 ظوشب لوسرملا لعجو غاكل رادو لوصو لبق انا ريب نين دمحاو عفار

 ةلحلا هذه تدجوف ًاموي نيعبرا عوجرلاو باهذلا دايعملا ىف ىمجعلا ىلع

 قةفاحو اأو ةعافرو همّ ىلامت هللا ضرا.ظعا نم دم نادوسلا ّنْسرا

 نب دم جاحلا ايكسا نيئموملا ريما كرابملا دعسالا ةيالو ةكربب ناكمو ةهج لك

 هتطلس راد ىف ذفني م يذلا ماعلا لماشلا همكح ةدشو هلدع نم ”ركب ىبا

 11 ١ لترا لا دنع سرا دع رم هنكلغت قارطا قدس كيذك

 تراصو ذئنيح عيمج ا 4  عزاوحا ىف امو تاوبتو زاغت ىلا كدنس ضرا 7

 11 دالركس. 0-7

 | هز . ]م5 هان 2255. م0 : قح مح.

 > ل[ةدوتتع لقهصق 1ع مق. (ن.

 115+. 4 : ضرا

 نا د هت 2 2 نهزاوحوا.
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 مهل نكمي يف تكنت لها اماو هتاحبس هللا الا هيصخ ال ام لاومالا نم عاضو

 الا جرخي ملو لاحلا لقنثو ةقثملا لجال رحبلا ءارو ىلا رارفلاو جورخلا

 فكلا ىلا اولزنف اكعا مادخ نم ايف همم نيذلاو مدرب دلو يحي 'ذنم تكبتت

 قل 7 غاك ىلا ةلحلا كِلَس رادود> اشانلا زاخ قف *دلب برش عضوم 2

 نءو ةبلطلاو ذئموب ريك خيش وهو يمارد دومحم بيطخلا الا 20

 روكذملا دوم بيطخلا مهاقلتو راجتلا نم بورهلاو جورخلا ىلع ردقي م
 اعابلا نيبو هنيب ىرجو ةريك ةرخاف ةفايض. فاضاو ماركآلاو بيحرتلا

 ىف لوخدلا مار هنا مث هماركاو هميظعت ىف غلو ليوط ثيدحو مالك رادوج

 ايف مبعم لخدو هل اورضحل دوهشلا راضحاب صاف قاحسا ايكسا ريمالا راد

 هعم طاصي هنا قاحسا ريمالا هل ثعبو اهرقح ايف ام ملعو اهنياعو ابعلاط املف

 هدب ىلع دمحا ىالوم ريمالل اهيطعي ميدخ فلاو بهذ فلا ةيام ىلع

 رومام دع هنا هل ثعف هضرا ىف هل لسو سشكايم ىلا شيلا "عجريو

 نب دما دئاقلاو وه كلذب هل تكف ناطلسلا هالوم سما امب الا هل ىفرصت ال

 خيش راد نا كلذ هباتك ىف هربخا ام دعب هدلب را ةفاك قافنا عم دادحلا

 يىمجسلا ىلع ةبمس ”هئيب اهوعلاط ىتلا ايكسا راد نم ريخ برغلا ىف ةراججا

 م١ تارا نلت شيما كئلوا عم تكنت ىلا وه عجرف ذئموب ”ظوشب وهو
 و ىلا اولصوف ملعا ىلاعت هللاو امزو رع هيلا غاك ىف رخاتي

 . ذاك. 0 :همممادعع نع مممأ مقل" لك 00

 . ذاق. (, ذ اه مادعع لع نع ممأر معا 5

 . ةاوأ هدمتك مقنع اع مق. (ن.

 . ]معو مدأق ايناكس نم مدصودءصأ لقهصق 16 طق. 0.

 . ةاق. 8 : عحربلو.

 6. ذاع. (ن ءعمماة نع نع م0( مقت' كلذ ثعب.

 7. 848. 183 : لكرستف

 تكا قة 5 ١5
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 ىف وهو عيدنكشت هل لا عضوم ىف قحسا ايكسا ريمالا ,هاقلتف غاك دلب ىلل
 بايرا نم افلا نيئالثو ليلا نم ةيامسمو افلا: رثع ىنتتا ىف ىدُتت برق

 ىلع اولزن ىت- مهربخي اوقدص ام ىنس لها نال ركسعلا هيلع متي مو لجرلا
 ان ددكف ةكدلا ارهغلا نم رفع عباسلا ءاثلثلا موي كلانه اولتتقاذ رحبلا

 نتك ةرا زدت نعا نال ناعالا نم تان "نعو" ناغ ةقرط .اكسا نشدخ

 نامع مرق كنبو دنواج ىلع مرف :عاسو لوزعملا يا شو

 ريك وهو *ركب َّ ن دمت جاحلا ايكسا ريمالا نبا 5000 قاد

 دم مرف كنب تام امل مرف كنب قح.ا ايكسا ريمالا هلعج ذئموي ادج ّنسلا

 امل ذئموب لجسرلا لها (4) ءاربك نم ريثك تامو سم اك كت ةوزغ ىف كيه

 مملصو ىتح نيعبرتم نييلع اودعقو ضرالا ىلع مهةورد او-رط ركسعلا رسكتا
 دنع رارفلا مدع مهئاش نم نال لاخلا كلت ىلع ًأربص مهولتقو رادوج شيج

 قاحسا ايكسا ريمالا ىلوف مهيدبا ىف ىتلا بهذلا ةروسا اوجرخاو راسكتالا
 ءارو ىلا ًارارف هنم اوجرخي نا غاك لهال ثعبف نيمزهنم ”نيربدم هركسعو

 0 1١ | ىلا رغ هراقب تكيع لها اجبا كلذ كبو مرك ةهجس نما نحبلا

 تعطتراوباههف اوتو ءاكب ”ناكف .ركسلا كلتي ايف لْنف مك ىرك ىلا غاك
 ىف رحللا عاطتقاو جورخلا ىف اوعرشو ًامظع ًاعافرا كلذب تاوصالا

 ©6115 لا كد ىف نانا نم زينك رمق ماسوزالاو ةقشلا تراؤقلا

 915 ب نموؤ٠

 | دعإ - . 215. ( : مم 1غأ ءأ مااتق هذ.

 3. 115. (( : عاش

 4. 715. ( هرمعأ 145 7015 ركب ىبا نب.

 5. 115. خل : نيريبدم.

 6. 115. 0 ةزمانأع 16 : كلذ.

 7. 315. 4 : نآكو.
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 ىارلا ىف ةرواغملا ىف هتكلمت ءاربكو هداق قحسا ايكسا نيمآلا عج ةلحلا هذه

 قس ال مهرهظ .ارو هنومري ديدسلا ىارلا نم هيلا اوراشا املكف ريدنلاو

 ميكلم لاوز نم همكحل بقعم الو هءاضقل دار ال يذلا ىلاعت هللا لع قباس ىف

 غاك ىف ناك يعردلا قحلا دبع نبا مح نا لاحلا دجوو مهلود ضارقناو

 "هضم قحسا 'ريمالا ىريبزلا قريوت دمحا خيشلا ىماف رفسلا مسرل ءاج ذئنيح

 لجال الا غاكل .اج ام هنا معزو ىتس لهال زاغت ىلع لماع وهو هنجسو

 ريب نين دمحاو مفارو قحسا ريمالا هنحسف يبهذلا دمحا ريمالل سسجتلا

 كلانه اولزنف ربك ةيرق دنع رحبلا اولصو ىت> دج الا دمحا دلاو يشورحلاو

 نيملاس رحبلا *مهلوصول ًاحرف ماعطلا ماعطال ةريك ةرفس رادوج اشابلا لمعو

 كلذ ناكو مهريما دنع نم معسل موحجم و مهدارمب مهرفط ةراما كلذ نال

 ةرجهلا دعب نيمستلاو عساتلا ماعلا ىف ”ىلوالا ىدامح نم عبارلا ءاعبرالا موي

 لباب اوقفاوو قرسشملا ةهج ىلع اهلع اوزاح لب ناورا دلب اوقرط امو م اك
 'برغو بكرف مهّجاح رادقم رادوج * مهم ذخاف يدومحلا نيش نإ هللا دبع

 'نم لوا وهو لظلا نم مهنم هلان امب ءاكتشا شكآسم ىف دمحا ىالوم ريمالا ىلل
 لاقف نسحاب ةيهاكلا هنع لاس نم لوا لاق رحبلا ةلحلا كلت لوصوب هربخا

 رادوج اشالاو دادحلا نب دمحا دئاقلا نع لاس مث ريخ ىلع نسحاب لعل

 اوهجوتف ناكملا كلذ نم اوضه مث هلبا نم اوذخا ام ةميق هوطعي نا هل بتكو

 . 315. 0 ةزماداع اء رصمأ ابكسأ :

 . 1 13 : ميلصول.

 . 315. 6 معمماةعم عع تم0[ مةن' ىرخالا.

 مدع

 . ةاوق. (ن : هللا نم.

 . 315. ف ءا 8 : برغل.

 نت غلا خح نت 5 , 0عارممأ "ةصوانع لقصق 1عق مقف. فذ ءا ظ



 د اخذنا

 ناثعا ىف الأ مهدإب اولصو امو مملجراو هموق نم ريثك ىدا عطق و هنم

 نه بلط اب قجسا ايكسا ريمالا هفعاسب مف هتالب نم ةيفاعلا ىلاعت هللا لئسن

 ميلستلا

 وزغلاب هيلا ةلحلا فرص ' ىلع منع كلذ هلصو املف ديدح نم نيلمنو ًاناشرح

 هباوج ةبح هل ثعبو ٍباوجلا ىف مالكلا هل حق لب ندمملا كلذ ىف

 ثعب ةيامعست دعب نيعستلاو عساتلا *ماع متاذ مارحلا مرحلا رهش ىف دباقلا ىفو

 ليلا بامصا نيب ام ًايمار فلالا ةثالث ايف مهلاتقل ىتس ىلا ةريكلا ةّلحلا

 دلال املا نم نانجاو :فنضا لك اهفعش عاجالا نم" سمو لجرلاو

 ىطصملا دئاقلا دايقلا نم ةرشع وحن هعمو رادو> اشايلا ابلع لمح اهربغو

 دئاقلاو يسلدنالا يسورحلا دمحا دّياقلاو ركسع نبا قطنمملا دئافلاو يزل

 رامع دئاقلاو ةيطع نب دمحا دئاقلاو ةيئزاخلا دّئاف يرمعلا دادلا ”نا دمحا

 (14) ىفطصملا نب يلع دئاقلاو يجلعلا ف-وي نبا دمحا *دئاقلاو يجلعلا ىتفلا

 ددكرز نإ دو اغالآ عم" تام غاك داب ىلع. لمح دئاق لوا وهو يجلعلا

 ناهاكلاو يرمعلا تيغوب دئاقلاو يرمعلا ةييشوب دئاقلا مث رجحلا ىف لتق نيح

 ملا 3 مساق ةيهاكلاو نيعلا ىلع يجلعلا ريرف نسحاب ةهاكلا

 مهريخاذ ىقاؤكلاو دايقلا نم رادوج عم اوءاح نذلا ءالوه لامشلا ىلع

 هيف كلذ هشيح هكلمي ام رادقتعبو نادوسلا ةكلمم "نم ضرالا كلذ جور

 ربخ مهفلب املف ىتس لها ىلا اوهجوتف *رويخلا ىف هيلع فقو ام بسح ىلع

 . ل[ةهصواتع لقصف 14و صعد. ل ءإ 8.

 . 115. 4 : ماع طقصعانع.

 115. كل : !ةعدصع 0عمانأو دادحلا نبا ]5013 ةيطع.

 15. 8 : ]!ةءانص6ع عمان5 دج كاقلا لا ىهيعلا .

 015. 4 : نادوسلا هتكلم ضرالا. 115. 8 : ىنادوسلا ةكلم نم ضرالا.

 تح ا رض مت ىو بح . 1155. 8 ©[ ( : روفجلا.



 نورشعلاو ىداحلا بايلا

 هنلو نا كاذو قرزا ريصق 7 وهو ٠ نادوسلا دالل رادوج اشايلا 5

 نب قحسا ايكسا ريءالا هيلع بضغ ىنس .ارما مادخ نم لجر وهو لفنرك
 نم وهو كلانه نجسلا مسرب زاغت ىلا هئعبف دم جاحلا 'ايكسا ريمالا نبا 5

 كلذ نم هقالطنا ُءاضقو هللا ردق نم ناكف مهمكحو موكلم ىف ىذلا مهدالب

 ىبهذلا دمحا ىالوم فيرشلا اهريما دنع شكا يم ,ارمح ةنيدم ىلا برهو نجسلا

 ىماف اهيف اوناك نيذلا ءافرسلا بيذعتل ساف ةنيدم ىلا باغ دق ايف هكردي ملو

 ىلع ةساغن كلذ لعج نوعجار هيلا انأو هلل انا مهنم ريثك كلذ نم تامو مهراصبا

 لها رابخابو هثجمب هريخاف هل هثعبو ًاباتك لفنرك دلو بتكف هللإب ذايعلاو ايندلا

 هضحو ةوقلا فعض عم ةليذرلا عئابطلاو ةيمذلا لاوحالا نم هيلع اوناك ابو ىنس
 هغلب ام دعب قحسا ايكسا ريءالا ىلا باتكلا بتكف مهيدبا نم ضرالا ذخا ىلع

 ساف ةنيدم ىلا ذئموي بئاغ هناو مهلا هئيجمب هيف هربخاو لفنرك دلو باتك
 دمحا ىالوم هيف هطاخ ام ةلمح نمو هباتك ىط ىف هباتك هللا ءاش نا ىري هناو

 نم مهل عناملاو زجاحلا هال هئم.6 ىلوآ لاو راع ندم جارخ ىف هل سي نا

 غاك ةنيدم ىلا هل هلوسرم عم باتكلا ثعبف كلذ ريغ ىلا نيينارصتلا ةرفكلا

 نم ةيامعستو نيعستو ةيناك ةئس رفصلا رهش خيراتب ساف ىف لاز ام وهو
 باتكلا كلذ ىلع تفقوو مالسااو ةالصلا لضفا ابحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا

 تومي نا داك قيرطلا ىف جلتلا هيلع لزنف شكارم ىلا هنم عجر هنأ مث هنيعب

 1. [رعع لعانت متقع. لل ءا لذ هدنأ : ىسا.



 كك ارا

 0 0000 جاحلا اكسا نب دمي نبا دوم نب دب ركب م

 1 هيف تام ىتح ىنج ىلا هافنو جاحلا ايكسا هلزع كاكتك نميلس مث لدعلا

 نم هلك وراه اكمال انآ ء.نفرد ناّيع م كه بح 2 لعاثلا نب دوح

 حالو نت دك وح لبا لكاس روك ذلا نمو تاناو رْوكذ ريثك دالؤالا

 نوراه نانثا نوراهو ىجا كرس دو غاك دعو قداصلا دو ناب دمعو دم

 يتبل 7 ين م 3 مث يدابلا مث دماح مث جارت تاف نوراهو اًتكتد

 سايلا مث 2 مث شكاسم ىلا راصف مبهاربا مث ىجارارف دوم مث دننا يلع من

 ديد, ىساي مث مث نيمالا مث اسنا فترام مث سيردا مث قحسإ مث نونحس مث موك

 نرشغم ةحوز *”تب ثانالا نمو نورذخاو لفكلا 2 هز نميلس مث نس م

 ا نطل ا ةوعا 5

 دقو رك هب 01 زبوو ةصفح رو كاس هحوز تقو كا

 نمرك هنبا اماو « تاريثك دانجالا ءاربكو راجتلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نهنم جوز

 بنو تكرمعو (0) ريب رمع روكذ ةعبرا مل اف دالوالا نم هلف نكس دمح يراف

 ” الا لحل ابت وهو كلاع#اكسا لمحو نتك اع ىلا راق دصسو حا نك

 ا نا هني معن امف دالوالا نم هلف دمحم ”جالا ايكسا هنبا اماو

 0000 ا 1 تااكلالا رلا لوك ىف اكنما نيف :دعرلا نوراغو

 : نوقالا تاع ايف تناف تكا رس ىلا اكراصف

 1155. قل عا (ن : نبا

 15. خ4 : ادعد2ع 0عمان15 هذخاف زان5ن113 هاغنو.
 ا

 ١+ ايعسنو

 عك روع اق وك

 5 08 م سا

 015. ( : جوزتر ن1 ءوأ 13 72316 !ععمط.

 َج 1010 دلل 11 7 58



 هد ٠١

 همأ بإوب ناّثع يراف *نمركو ادنب ريباز هما يدابلاو ٠ ةينارغزلا ' سب

 تقيس” ويرأ هما داع عراف نمركو ئتعو تان همأ نرفتت ناثعو ىكيا

 شنب دمحم دلاو سوسام هوخاو ىرك دمحم عملب هوباو ريمالا دمع جاحلا ايكسا

 دم مث بابوي نانع مث يحي مث غازك رمعف لوالا يراف نمرك اماو ٠ ىجا

 'رسك ىلع مث *ىرك دم عملب نب وبرا "دام مث نرفنت ناثع هوخا مث ايرك نكتب
 ٠ ليعامسا نب دوم مث مللاص مث يدابلا مث "نكرم مث بوقعي مث ايشك مث دوواد مث
 دوق مث روصنم 'ىلا بهذ نيح ىسوم ايكسا هلنق ىرك دمع لوالا عملبو

 مث ايثك مث رسك ىلع مث وبررا دلو دامح مث دمع جاحلا ايكسا ريمالا نبا "ىمدن

 هلع دوواد ايكسا نبا دماح مث كاكتعد دلو وعو دم مث لد دلو دم مث دلاخ

 .'" غازك رمع مث قداصلا دمع مث كلانه تام ىتح ىنح ىلا ”هافنو نإب دمع ايكسا

 جاحلا ايكا ما ياق ةنما دلاو ركداب مث لب م ارعا لع لوالا مرف كنبو

 هما دع جاحلا ايكسا ريمالا نبا '*”ىنكت دنك ىلع مث ةيترملا هذهل الها ' سيلو

 هما ىلاوم ىف نكسو قحيسا اكن هه حاب نسلو ننكر لهاء سلا

 1. 218. ده : ىسب.

 2. 315. 4 : يراف وركو. - 218. 8 : يرافو نءركو.

 3. ذاع. ( ةزماناع 1ع مدمأ دلو.

 4. .١15 قف : ل

 5. 245. 0 : رسثك نان نشك.

 6. 3215. 0 : نكن دم.

 7. 115. ( ةزداناع 1ع 2001 ةيرق.

 11. ا[5. لل : !قءادضع 0ءمانت5 سيلو 5113 8

 12. 348. 0(: : تكدس,



 كك نا

 نكس ةشئاعو ةصفح زيوو رك ةشئاع زبوو ىناه 'ما زيوو اي نيو هتان نمو

 ةرل ىادولمبو هلو وعول دنع عسابا ما رك ةشئاعو برك دم عملب ما

 تا اا الا دوو كافو رابت تن ا ”واحو سنم

 يار م

 دبع 0 06 تفو رسه ايو كددو رة قعامسا انيكبل ةقاققأ ريكو

 00 ا اا 1 ا ا لا

 نت ل تاركا كا هماو يكتاس هنأ ليقو كنروط هلا ليق إب هل لاقيو ركب

 انا دالوألا نم هلق نبع فوخلا اءاو ىحب يراف ةلهركو غاَرك رمع يراف

 موك نكتب دمعو ليلذ ىلع مرف كنبو نرفنت نان ترانا بوو نكي بح

 ا 51 1و 1 نار فما توم اكساو ناتو قفلاو

 درك نأ لف ب ف حاملا دج اكلنا ملا اهباصا مث اناطلس ناكف آنبب

 تداوف امهنيب ةكرعملا ىف ى سب هنم.اهذخا مث "ىموم ايكسا هل تدلوف ًاناطلس

 ء ةيركلأو باد ميم هما ليعامسا ايكساو « صب ىف ًاناطلس ناكف ًآنبا هل

 00 02 طنا هما ذو واد اكسو هب ومر ءوتلك دو” ىكسا اكسو

 "ىاو ةئما هما دوواد نبا جالا ايكساو ٠7 50 ةمالا كس دج اكتبو

 "ةمطاف هما ينارغذ قحسا اكساو راك سما هما نإب دمع ايكساو ٠ ' ادرب

 1. اطلع. (( "عمماوعع نع مممأ مقلع عا.

 2. 1155. لل عا ( : سنن .

 3. 115. كل لمصمم : واج.

 27958: 0 : تاه

 5. 1158. ة 6[ 8 : ىلبسلا.

 6. ال15. ل: !دعادصع 0عمانتز5 6ع 20أ يسوم )115018 ناكف.

 ا رركر ها ا 0 4

 ا 8 نانا ءوأ 13 7651[ ةلططاع 1ععمط.

 9 ل 7

 10. 115. 4 : 1عو رمماك ةمطاف هما 01



 فش

 ايف تكي لو ىتس لها ىلع ةنطلسلا ىلوتو غاك دم هلزرع فلال ىلدكملا ماعلا
 رخآ[ 5 انفي ام نكلو لزمناو دوم اشابلا هبضقف 'طقف امو نيعبرا الا

 . غاك دم هلزع موي ىلا نزرز ةعقو دعب قحسا
 اناناو ”اروكذ ريثك هدالواف ركب ىن نب دمع *جاحلا ايكسا ريمالا اما ١ ةمت

 ةعركو لح سوهو مؤع احا مهنم دحاو مسا ىلع نومستي نم مقود

 نامعو 92 نامع رومو تاع ناّمع يراف نمرك ةثالث نامع هلو ىسوم مرف

 هثالث نميلسو '" ياك دعو ردك دم و 8 "رجع روم هثالث دمع هلو 2

 ةريزجلا هنجسم ىف هدالوا رخا وهو كاكْنك نميلس مرف كنبو كنتك نميلس
 توت نمعو اكو ك نمع ةثالم لمع ”هلو رك دنك نميلسو كاكنك ذأ

 ىلعو نرك نرك ركبو لف نيس ركبو روك ركب ةثالث ركب 'هلو عيوب سمعو

 هدالوا نمو نورخاو ىنك "دن ىلع مرف كنبو رسك يلعو ىاو ىلع ةئالث

 اكساو ليعامسا ايكساو ريب قحسا ''قيقش هللا دبع نرفو هللا بع مرف راه ضيا
 'ةداد دوممو ركتد دوممو يهاطلاو بوقعي يراف نمركو دوواد ايكساو '' قحسا

 نورخاو كك فسوبو عمافو مهارباو ىسايو دلاخ عمابو هللا بيبح مرف كنبو

 .١ ذآ ننعم ؛انق 1م ارزاق. (0.

 2. الةموانع لقصخ !1فاضق. (ن.

 3. 315. 4 : روكذ.

 4. 115. 4 : ىمومو

 5. .١15 0: دمخو.

 6. طاذق. فل ءكأ (ن : ىرك دج و 1118

 7. ةلةموانع 03805 125 مقذ. فة ءأ (ن.

 8. 1لدموانع لقصف ]عد مدقق. ل ءأ (ن.

 9. طادع. لل ءا 8 : ىنك ربي.

 10. 215. 0 ةزماتاع 1ع مما ايكسا.

 11. )1+. ( ةزداناع 1ع دأ ريب.
 0 ال 42 74

 12. 315. (ن : 16 ىكدمد ءا ماان5 ![هأزه ىدند.



 5ك ملا

 از لاش 7 0 1 ع جالا ايت ليطالا نب 'نرك نرك

 امرا نيرا ىف آل 1 يك لجل ابلقا ال درت ال١ كتمازك ّنا الول اكسال

 برطخلا رادل كلملا دبع هنبا لاصيال ايكوك ىف ريب قحسا ايكسا مهراتخا نيذلا

 [ا ا من هتوه ضرم ىف *ةايحلا نم سئا ا غاكف

 11 ةيابتلا لا نيتلاوةئماتلا ةننلا ف:ازنع م 5 و ا كلور ان اي

 1 ا كل دل ودكم حلا ىف لئاازا: قو. اهنا مك دامك ف ىف

 ىف تنفدو ةيرصنالا نمحرلا دبع نبا ىلع ديس تنب ةمطاف يدلاو ما 0

 نيعستلاو ةعساتلا ةنس ىفو ٠ نيما ىلاعت هللا مبمحر نارمع يدج اهلعب ةرواجي

 م1 27 د1 ا حا نع لفك قي وهوا لك ىلا *وزنلا لغ: عع ”ةبامعستلاو

 اال نان نمو ءرهط ارو .اعدننو اينن واع “ لغقف راقوج امانا هلع

 نشا ثالثا *نادوج اهانبلار تاقالم ىق.هشيج عزها .موي ىلا قحشا .ايكسا
 نوقرز نب دوم اشاءلا عم هتلتاقم ىلا مازمنالا نمو اكاوعا ناوفالثؤ ةليطواو

 اع م عاص

 لئاوا' ىو هللا ءاش نا كلذ مراوت ىايسو كلا كنشو لوشا هلت نوروز ىف

 114 - كَ

 لاك 8: ةاونحلا,

 . ل15. ذل : ام

 ا[5. (ن هرمعأ ءع ىنأ ما"نغءعؤلع عع مممأ عمان5 ةئسلا ىق.

 . ل[ةصوتتع لوصف ]1ع دصق. (ن.

 1167 042 ةنسلا

 215. 4 : تفوت.

 815. 4 : اةعادمع 0عمانا5 نع 20[ ةيامعستلا زا15نا13 ةلحت.

 , 1ع ةاعلاا

 10. 115. (ن »عمم مادعع اهرعأ نم م31“ امته.

 11. 118. دلل : لغش.

 42. اق لك لو

 13. 315. هل : يرادو>.

 صوم مك © نا ريض نت مو مح

 14. .١15 ( لمصمع 1عا ءأ ماانك املط نز نز.



 ب خ١ |

 سانلا ”مهعبتي تكتل *اوءاج اذا ىت- عما ىتس لها ىف 'ابلثم نوءازلا رب

 3ك تكبت نسحلاو ذنم يراف لو *يباس دلو بني لمجو لامعا كلت ةيورل

 ىف امهموق ىف نيطالسلا رخا نسحلاو وهف يك نرشخ» ترقد خا لظمكاو

 لخدي ملف ل لظمك أ اماو برعلا ةعاط ف لعب نسحلا امأ ىتس لهأ لود

 نيف ودعوا ًاملط دوواد اكن خا ديب لإ ىماي هاخا لتق م قوت ىتح اهفف

 رايخ نم وهو ةتفلسلا بللي هلا 5 ىحا ناب مرف 78 ةتضاخ دعا

 مودعم اذهو طق ةشحاف لمعي ملو ةفع مبمظعاو ًاقلخ مهسحاو دوواد دالوا

 هيقفلا ةمرح ىف لخدو مردنت ىلا عجرف ركب يراف نغاب اماو ٠ ةيلكلاب مهف

 قام. هلو كلذ هلع ركنا قحسااكنا ادق ةشفقفن نا "تتكون

 يع ىلا ةيبدم بف لاقي فب ىف اويكسف لك نيدداعةويس حلو هيو
 هفلخ لمجو هنمز ىف ىجا ىلش ركب يراف دند ىفوت مث رادوج اشابلا ةلحم

 نسحلا ذنم ىتتك ءاط ناب دمحم ايكسا ءالو ” ىذلا عشلك ىفوتو راتخلا يراف دند

 . ةلودلا 3-5 وادوج اغانلا ءابخ نا ىلا ابف قف ةبالولا بلل شال

 انم تاف عمرك ' راقك كنتم ىلا ارغ ةيانسست دن نينستلاو ةنباسلا ةلل

 ركب نبا "نرف دد َناّثع هفا لج غاك ىلإ عجر املف كه دحم مرف اَنْ

 1. 345. (: : امهلثم.

 2 1315. 8 : تكبنتل واجر ءا 28. ( : اءاج.

 3. 242. ( : اميقعَح

 6. ةقم © - فاس
 5. 315. 0 : توك.

 6. 115. (: : اهدلب.

 7. 315. هل : ىلا.

 8. 315. © : رافكلا .

 9. 3155. قل ءاان : نف.
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 عيمج ىل دعت ىّث- ىدب ىف جرخت ام نتفلا ىف 'ًالاوج ًاضيش اي هل لاقف هيلا عشلك

 نهاد ل انقل ١ نو لاف داو كب ادخاو اهنا تلخد ىلا ةتنلا

 55 مث ىلاعت هللا هحول ًافاعم هذا !لاقو .كحيشف هذه ىق.ىخاضتقا لثم

 املف سانلا ضارعا لكي نسلم ملكتم ]7 هانم كدر وصوب راق دسم

 0 ا ل بسلام يك لقا ركع اف[ هانا” لاق: هيدي ني لتجا

 لوا نه هيلع حربو هب بهذا لاقو ءاخ مرف كنك نبا هبقثي رجحلا ىف هناسل

 ا اوال تح ناد هيرو اسلاك دحبو قا هرم ىلا هللا

 كرت دقف هلم ملو هكرت نمو رده همدو ديدحلاب همرياف اهرخا وأ ليللا فصن

 ا اك لاا دن قاطقا يودع كاتو سو هلع كاد لس هلؤسرو اها كذع

 لخدف حاربلا سودرق ىف ىذلا طوبرلا نم هسفن ذبح ريكلا عماجلا هب اذاح

 صاف عافشتسالل ايكسا دنع ىلا ىف مامالا ربخلا غابف ةعافشلا بلطل عماجلا

 ةعافش تيّشو بهذت ال مامالل لاقو هنع توفع دقف بهذا مامالا لاقو هّنحمب

 2 نا مدلا ردهب ىلع 2 م عماجلا ةمرح ىفو كتمر>ح ىف ديرا ةدحاو

 كحضف غاك ىف ريثك ىادعاو ًالطاب ىتولتقي الل اءيح سانلا هعمسيف وقنلاب

 هدارم منا ىتح ثحبلا اذه ىف ةم ذخاف كلذب هل ىماو كحضلا ىف غلابو ايكسا

 0 00 0 راف هك هلو ماك ليعامتسا قب دوف ىلو مث ةعاّلا كئاوا ىف

 دمم جالا اكسا ريمالا نب هللا دبع نرف نب كيه دمعو عملب غاك دم هاخا

 مل ىتلا قئافلا لاما نم ”تلت مرب *ىطنن هاخاو ىلاعت هللا هاطعا دق مرف كنب

 1 . 369. © : ًالادحت
 2. 115. ل: فيخم.

 3. 115. (0 هدمعءأا 145 12015 لعحو نم رك.
4 

 4. 1ا15. ( 00م6 : كنت.

 5. اةلدصوتاتع لهطصع 1ع صصع. (
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 ىف ةرفح ىف هلمجو رب دلج هيلع طبخو روكسشس ىف هلمؤل ايكسا دنع ىلا

 ةيلغ نم هللب ذايعلاو اهم تاف يح بارتلإ تمدرف ناتماق املوط هبلطصا
 5 تكتتو تربت ىك نرسشغم ضبق ىف تكد ىلا هلبساسمع لسراو لاجرلا
 رجا: هنال هلع ىنع دقف ةزمح نإ دكلا اما كلانه "و نا مهصاو ركبا

 نب ننحرلا دبع ديسلا ىلامت هلا ىلو اقف ةالابم الوأةب ةريع ال :ىلوضَف نيك
 ليسارملا عجر املذ هردق دنع امهب ولو ةربع ال اميف هوفع لك ول دوم ةقفلا

 مم ًاريثك ىلاقف ةنتفلا ىف كلاس عابنا نع ثحب +ذخاف امهلتق هيلا امهب

 فوقمي دإو ىحا يك دمحم اماَو ليقثلا لوتفملا ريسلاب ًاريثك برضو ًاريثك نحسو

 ملكتي لمؤ هيدي نيب هب ىِلل دنبرا دلو بوقمي اماو برضلا تحت تاف

 ىدب نيب ملكت اذكعا ىالو» نب اي كتوص عفرا دنو هل لاقف ق> توصب

 داك ىت> برض مث كذب ,البلا هل ديري دحلا زواج ”ىتح هتوص عفرف كلاس

 هحرسف * ربك ىف بوقعي نب ركب مرف ورا نجسو ايف هلجا نكي ملو تومي نا

 احرسستف دحاو عضوم ىف ركب عاش لكو ىرب نجسو نوقرز نب دوم اشابلا

 رك فا م دا يما الب امهتتطلس ىفو اهدالبل اعجرو 'رادود اشابلا هنتف ىف

 اماقم باص ام ىذلا اًمْكْلا اذه اي هل لاق هيدي نيب لثتما املف كنذ قفلا نب
 هل لاقف هب ىف ىزرك اوتاه لاق مث ةمامعب هيف هبيش رتسي ىذلا هرمع لوط
 نسلم وهو ًاريثصتو ةناها هل كلذ :لمج ءوسلا بيشلا اذه هب رتساو هذ

 دلو هاوس دنم رك مش هلابقل اشيك ىف ادج بييعتااو متشلاب فراع

 1. 3153. قل ءا 8 : اولتق .

 , 000 رى * قيم 2-7 ١53

 3. ظلك. ه قبح 111310116 .

 4. ا١[ءو_ 19 ءا (ن : ورك.

 5. 6عاممرو ىأ مرععوانع امانزداناع ةلصقأ هرتأطمع“ةمطتن لقصف 168 255.
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 جالا ايكسا دلو دعو تك رمع هاقلتف قحسا ايك-ا ةهج 'ًادصاق هارجاو

 اضل 00 00 ٠ ]راق سررطا# هسازب لغ_تكرمع ةامزف

 0 4 0 01 7 حر قدلا نتا تكارمع ىدلو لاقق هسار: ىف ىذلا

 ىف اكسأ لس اذا د] هنن ناك ام يراف+ نمركو: غملب اهب معن.” ةلك وهو

 لتاقب لزب مل مث (05) هماقم ىلا عجرف هبلق رسكتاف امحلص, نا الا هذه كتبت م

 تكن ىلا ًابراه ىلوف مزهنا ىتح مويلا كلذ لوط ايكسا شيح عم هباحصساو

 لها اماو كلس امنيا هبض مهيماو لاجرلا هعبتا مث هراد' ىلا ايكسا عجرف

 موي هسفنب كلاس عملب مهءاح ذا مهب ىرج امب ريخ مهدنع نكي لف تكن
 هشيج مازهناب مهربخاو روكذملا ىلوالا ىدامح نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرالا

 نم_مظع رابغ, مهلعت عطس ذا ىرك بنك ىف ةعجا موي وه اب هنأ ريخاو

 تاق بورغلا تقو ىلا ىحضلا نم اولتتقاو اوقتلاف قحسا ”ايكسال مظع شيج

 مهلكو ركب يداف نغابو يربو ىكربنه عم ًاربدم تيلو ذئنيخل ريثك قاخ م2

 رحبلا عطقف مردنت ىلا كلاس ءاج مث هدحو يراف نغاب ىوس ”نوحورجم

 "0006 يذلا ناخرلا ندعلف لو وك نو لنه كوع هعمو: مزك ةهج ىلا

 اهونفدو هرماب ايف كد مرف نبو كلاس اولتقو تك م ”اوءاغ مجوضبقف

 هب "اوءاخ ىكربته اماو ةفورعم كلانه ةعبرالا روبقلاو ىداهو نكس ةوراحم ىف

 1. 115. (0 01016]3 : نم.

 ل در ا

 3. ال[دصواتع لقصف اع مق. (ن.

 2 1ك 2 انه

 5, ازتاف. 2 7 قس

 0. نقع ىف: نوحورخا

 7. [.عو 0ءان 055. 081 مس ٌؤاجت

 06 11554 618 : اور



 دعا #1 اخ

 لخد املف هللا الا هملعي ال ىذلا بركلاو غلا ىف يبز كرداو هرادل اعرسم جرخو

 هل لاق ربخلاب ىل لت كنود توما ىسفن كل ادف هل لاق ّتم لاق كلانه ام هل لاق هيلع

 تنك اذا اذه 'نمأ ينز لاقف اياطعلا عيمجم ايكسا ليساىم ل دف رظنن ىت> ربصا

 ابلثع تومت لازت ال ريخلا ىف الا تومي ال راو تومت يش يا ىفف اثم تومت ال
522 1 1" 07 

 لعفلا كلذ لثم هل لمذو جاحلا اكسا دلو دمحم اعد مث اهف كلبق قباس اناو

 هتعامجو هّحدان ىف وهو اكسا راد ىلا ءاحو هناصح نكرو تكربع ءزحن دلال

 ىعد ام دعب ملكت مث ةداعلا متنا ىتح ربداو ىلقاف هلاصح كرحت ايف ةرفاوتم

 مهو نولمغ ال ام نولوش. ىند لها ةعاجلا ءالوه * اكسال لق *لاق دنول لاق

 ام ةيم لوا انه كل ملكت نم لكو مههاوفا ىف رانااو ءاملا نوكسمب نيذلا

 ابلعجا ىتلا *ةبرحلا هذه هعم “انيقات اذاو ًادغ تا كلاس وهاهو قدصب ملكت

 ةعاجلا تقرفش ةلافلا هده لثما لقلق قدص لع نك نه ضف ةيآااذا |

 ىلوالا ىدامح نم رشع نماثلا ةعملا موي ىفو اهلثمب عيملا ملكتو اومزحتو

 :لوط ايف. لطيف :ءراق ,تّدو ئرك تك ىف فدع يدش عملب لت

 ءارحاو هتاص- كرح هءابق اءر املف روكذملا جالا فنرام كلانه مهاتا نم

 نا تداك ىتح شيرحلاب ,ابقلا رف كلاس نبيا لاقو حاصف مهلا اند ىتح

 ليخ *لاثنا مث قراوتلا ةييتك تءاج مث اعجار ركف هلخاد ىف وهو حيطت

 كرف لاتقل اوثيتو مهبصع اوماقاو هباحصاو عملب ماقف رشتن» دارك مهلا ايكسا

 1. 115. ( 0]8ان16 : لحا.

 2. ةقه. هل : انكحا الر

 3. ةلددونتع لقصف 1ع مق. 5.

 4. 115. (: : ايقلت.

 5. 215. ( : ةريزجلا,

 0. 385. (ن : لاسفا.
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 ام هل لاقو هيلع لخدف ةلئاقلا تقو ايكسا ىلا ىشف ملاع هنأ معزي امل ءاهقفلاو

 ىف تلخا ا د10 3 كل يا كراب هلا تلق ةعاسلا هذه ىف كم انا

 اذه عفلا "111 لآ ىلع لغال قاثلا كلاملا انممس ام ةيلاعلا رادلا هذه

 كا ال د نيكل لجو لق هب تست الو تفرع اه ىذلا

 لأ ١ ا اي راحل الا” باقر كلا طب ىذلا زعتر ناك كرمع ىف دفا

 اذه ىل لاقف نإب دمع ايكسا نمز ىلا هد دهع نم هل هددعا تدخاف دعاق

 فاد ل ان اذهل الجا نوك .ىذلا لاق: كزمع" ىف هللا كرا من هل تلق ”ىنعت

 كاننا ضرالا هحو ىف ةكربلا (78) تلاز ام كلذ لقت ال هل تاق موقلا ءالوه

 ىف امهل ثعبا ةكربلا عيمح امهف جاحلا ايكسا نبا دمو نكسب دم نب تكرمع

 0000 را تك ربل كشف ةق ارغب جيلا امهلماعاو ةعابتلا هذه ىف جلا

 نم ”فاخف ةعاجشو ساب هنم دشا وهو يبُز هدلاو فدصو هيبىم هراد ىف هعم

 رادلا ىف بز 'قبو ًابوعرم ًاعزف ىف ًاديدش ًافوخ ةعاسلا كلت ىف ءادناا كلت

 ام انه بارتلا متعفر موي نم رمع ىدلو هل لاق ايكسا ىدب. نيب لثتما املف ًابوعرم

 الا ايفتلخد امو مراد رادلا هذه نا متملع اما ةعاسلا هذه ىف الا دعب كتيار

 سابللا نم ًاريثك ًاريخ ” سنج لك نم هاطعاف ىنع كلجر عطقني ال مكلجال

 بارتلا عفرف هجرس لل نم ًاناصح هاطعا اهريغو ةعدولاو عدزلاو تارخافلا

 1015: رك - دنع

0 5 2 

 97 016 هند تراعرا

 2+. 115700 + نعت“

 5. 115. 4 : افاق

 6.٠ ]نع ممعمص طرخع 0ع مااتتكع 0عمانأ5 قبو ]150118 ابوعرمع طم11[300ع 0355 16 205. كل

 11١ هع امانتتتع ل305 15 523عع 01 225. 1.

 7. ا1[حموانتع لده5 أع ط5. ذل.



 نورشعلا بابلا

 ةييستوأ كس ةدن ىلوالا ىداج "نم رفع كلانا اقّيحالا مون ءَدخ لإ

 دمب هدالوا لوا وهو دوواد اكسا نبا قحسا اكسا ' ةطلسلا ىلون ةيامعستو

 رهشا ةعبراو ةدحاو ةثس الا ةطلسلا ىف ثكمب رف نإب دمع اماو ةطلسلا هلوخد

 قحسا ايكسا لوسرم ,اج رهشلا نم رششع عساتلا تبسلا موي ىفو ٠ مايا ةيئامو

 قيرطلا ىف عملب نإل *تاكتت لفا ىلع هرصا لكشاو هتبالو ربخم تكشن ىلا

 عضوم ىف هعم نرذلا د عمج ةطاسلا 3 قحسا نأ هدنع حص "الو

 لوسرم ذخاب مهيماو تكشت لهال هلوسسم *لسراو اكسا هولوو هوعيابف

 5 قحسا لوسرم اوذخاف رهشلا نم نيرشعو ىدحا نينثالا موي 0 قحسا

 نرشغمو ركبأ ىك تكن م.م سانلا نم ريثك كلذب حرفو هونجسو هب سما

 لبطلا اوعلطا سللا اولمعاو يوانسلا ةزمح نبا دكلاو 5 5

 هنوحم تكنت لها نال قداصلا دمم ةيالوب ًاحرف هوبرضو رايدلا حطس قوف

 هبقفلا نع ىورو غاكو تكست نيب ربخلا عطقنا مث مهيىغو هسفن ىغ دقف ًاريثك

 ةيالو نم *عوبسالا مامت دعب غاك نأ لاق هَ رقنا ريزو بتاكلا رانا ىنا

 دمحم عملب فوخ لجا نم هيف نكي مل حور بحاص ناك راص قحسا ايكسا

 هلطلا هيلع ون اد نم "3 ناو حاقو هنأ معو كلذ اعر امل هاو هتهرو قداصلا

 1. طاو. قل : !ة3عنرنع 0ءمانأو ايكسا زانءنان'ذ ةئطلسلا .

 2. 115. (: هرمعأا |عق صماق ننأ ممعغل عما 0عردانأ5 قع .

 3. 9245. (: : امو.

 4. 315. ف : لما.

 حاد. ل : !دءانهع 02مانأ5 عوبسالا زادفنان' ف لحا. 5



 ا

 هرطاخم ذخو فترام قلطا هل ممحصناو هيلا سائلا برقا نم وهو ىجا 35

 ريخلاب هلماعو هقلطاف هلثم ىلا جاتحم ةئتفلا ىف ناك نم نال ريا لامفإب

 بكرف هلجر نم ديقلا جارخاب ماو هجرس ناصح نم ًادحاو هاطعاو
 برهف ديقلا (707) لاخلخ جوز نم هلجر قدح او .ناحلخ لاو امو ناضحلا

 ىف غاك ىلا عملب هوت م ايكسا ىلع ةصقلا صقو غاك ىلا هحوتو ذئتعاس

 سا ىكربو سنم ىربنهو ركب يراف نغاب مهف برغملا لها نم مظع شيج

 ىلوالا ىدامح نم موي لوا ءاثلثلا موي ريك نم لحتراف ريغو ركب عشلكو
 *هدرجب جرخف هسما نم شوشن ناب دمحم كلذ عمس اهلك وع وا رخ ىقو

 دموي هلزنم ىف تاثر وكذملا نهشلا نم ريشع ىناثلا تسلا ماوي هتاقلل غاك نم

 نانسالا ضعب ”تاحورجب ىلفسلا هتفش *تدجو هنال ظيغلا نم لبق ةلئاقلا دنع
 ”هتنطلس هللا حبق هلزعيل هينا عملب نا ربا هغلب "امل لو سانلا هعمس دقو

 تح ىف لوقيو ىلع كلاس ارتي فيك كلذ الولو ناوهلاو ةلذلا عضوم هلال
 رحلا ديدش موي ىف جرخو ا يك الا لس ارم هدام .ليقوي ةلاقلإ ةنح
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 هيلا لسراف هلسرب ال الاو هل-ري قحلا ىلع ناك ناف هنطلسلاب كل لظفلت ثيح
 عماب هلتقو التتقاف امهنيب ةنتفلا ىلا راصف قداص ريغ هلا هل رهظف ىاو

 روكذملا ماعلا ىف ىناثلا عيبر نم نيرمشملاو عبارلا ,اعبرالا ةيشع قداصلا دم

 ىلع مزمف عملب ىلع ناشيملا عمتجاف ًاموي رشع ةعبس مرف ربك لتقو هلق نيبو

 نا#ليعامسا نب دوم مرف كنبل ثعبو نإب دمع ايكسا لزعل غاك ىلا هجوتلا

 بوقعي نب ىجا يك دمعو غاك ىلا كنب نم برهو فاخف هعم نوكيو هيلا ينأب

 عملب هنعط مث هيف نكمتف الوا تاقالملا دنع شيرحلاب اص نرف ىر ىذلا وه

 نا لاخلا كرداو هنفدو هزيه سما بورغلا دعبو هتعاس نم تا ينا ةبرخلاب

 ةمرلا بلطي تكن ىلا اج دم جاحلا ايكسا ريمالا نب ىساي نب جاحلا فئرام

 نإب دم ايكسا ةنباب لوخدلا ىلع منع امل هيف اوناك نيذلا 'اكسا مادخ دنع

 هيد ىلع ترج ىتلا ةعقاولا ىلق هيلع سيل ريك ىف قداصلا دمت عملب دنع ءاخغ

 ”اهيف انك لاخلا تيار دق عملب هل لاقف يراف نمرك لتقو مرف ربك لتق نم
 دحاو عبصا ماد ام ًادحا عبتا ال هللاو عملب اي لاقف انعم نوكت نا ديراو

 هل لاق نا ىلا بيطلا مالكلاب هفطالي عملب لعجو نإب دم ايكسا ىف *كرَح
 هللاو كلاس اي *هل لاقف ناب د هسا ىلع اهدي زت ىتسا كيوزا نأ تذرإ نأ

 نود همسإب هادانف نإب دمم ايكسا ىف كرحب دحاو عبصا ماد ام ًادحا عبنا ال

 ' هل لاقف "تبجوو ةنتفلا تققحم نا ىلا هنحسو هضبقف هيف هءاجر عطقيل بقللا
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 الو مهدنع ' ةيضرم هقالخا نكي ملو هناش اورقح هناوخا نا مث هما تصرقلا

 ةتطلسلا حوت مرق لني ةلوتو. هلع ىلع اوقفناف ةعاججو سوب ةماياو مهريغ دنع

 ”هقوب خفنب ماي نا ةصوصخم عضوم ىف ةمولعم ةليل ىف اودعاوتو هيلع مهقفاوف

 هب حوت دنع مع الو هل رسلا فشكتا مت ةئطلسلا هولويو هيف هيلع اوعمتجيو كلانه

 ءابكلا نم اهريغو راتخلا مرف عاشو ركب عشلك دلاو ياق دمع حيه ضبقف
 يف ”قوبلا خفنب سماو داعيملا حون ىف مهلتعو ىارلا كلذ ىلع اوقفتا نيذلا

 هونجسو ىنطصملا ذنم راف هيخا عم هوضيقف لاجرلا مهقللاو برهف ًادحا رب

 نم ًادحاو هفلخ لعجو مردنتل عجرف ركب عشلك لزعو هرماب دند ضرا ىف

 0 عشلك ى وف دِنم 645: نساَم ل تا عشلك ناكف مردنت نيطارح

 قحسا هاخاو مرف عاش دنواج ىلعو ىكه اكرس هل لعجو ذنم نسام ناكف هماقم

 اولع مرف ربك دوواد ايكسا نب قداصلا دم عملب لتق مث ذنم راف دوواد نب

 ةيامعستو نيعستو تس ةنس 'عيبرلا نم عباسلا ”دحالا ةيشع رجحافلا ملظلا

 توتحا ام عم لكاف هرش نم نيملسملا ىلاعت هللا حاراف ريك ىف كلذ ناكو

 يراف نمرك هيخال لسراف ناب دمع ايكسا ىلع فااخو لاومالا نم هراد هيلع

 املف هشيج ىف ىتاذ ربكلا ةهج نم هب ىلوا هنأل اكسا نوكيل إي نا اص

 0 لعا نادغ قداص عملب نأ اهاعت لزا ىارلا تاكا هلا لاقدرك تيباق

 هب ىلوا كنال ”مرف ريك راد ىف عفر ام عيمح كل لسري نا هل ثعباو ةعيدخو
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 كك لا 0

 دوفر اوعنمي نا ىلع ممعم قفتاف كلذ هل اوركذو ايكسا ىلا مهناعا بهذف

 بهذي ال نإب ربخلا اح لاوش ىف ةيام.تو نيعستو ةعبرا ةئس ىفو هنم حلملا

 ' حاملا نع ربصلا باص ام ىلظا نا مث رده هلاف هيلا ىثم نف زافن ىلا دحا

 ىلا نورخاو خيرانلا اذهب ايف حلملا اورفحو *درونن ىلا ضعب ىثف اوقرفتف

 "اذه ىفو شكارم ىلا ةامرلاو دئاقلا عجرف ةدملا هذه زاغتلا اوكرتو اهريغ

 ليعامسا ايكسا نب دوم اهالوف مرف كنب كاكنك نميلس همع ذخا ًاضيا خيراتلا
 ىرك ىلا *اوهذو هتاوخا هلع فلاخ ةنسلا هذه ةلبكم ةحملا ىذ رهش فو

 هولوو جالا ايكسا اوعلقاو مهسعم هب اوءاخل دوواد ايكسا *نبا نإب دم دنع

 جاحلا ايكسا ثكمو ةيامعستو نيعستو سمح ةئس حئاف مرحملا نم عبارلا ىف ايكسا
 . ىقوت ةريسي ماياب كلذ دعبو رهشا ةسمحو نينس عبرا اهف

 6-0 عساتلا بابلا

 عملب قداصلا دمحو يراف نمرك ٍطاص هاخا للعج نإب دم ايكسا ىلوت املف

 اربقو تنك ىف يدابلا نرفو نكتب دم نرف هيوخا لب ردابو اهم دماح لزعو

 نم قمحا ةلجملا هللا حبق لاقو بحعت هتيالوب يدابلا عمس املف نيرواجتم "هيف

 ىت> هناوخا نم ًادحا لتق اف جاحلا اماو ةطلسلا ىلوتي اندلاو بلص نم جرخ
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 ا" نايحلا ادع زلإ يلا لغا راه 'ىعا ارح ان لاق'هلقو ءاءر املف

 ةعاجأ قع رتل ب 40 ةيرتم ىلا نا ةصخب دقو: هليطصا ىف هلاخداب

 مهعم ام عيمج اويمنو برضلا كلذ تحن تاف ةئتفلا سار وه ىذلا هلاخ اماو

 ماقم كلكتد نب ياق دمع عشلك ىَلوو نجسلا مسرب تنك ىلا هباهذإب ماو

 00 10101 كا ناقش ىف لو نآز سالب كح ناكف عا ليشارك يع

 2 عملب ماقم دماح هاخأ ىلوو عشلك ناكف كب .هنبآ ”ىلوف با

 ةلاوتلو يمشابلا ع فلا ادعت ىالوم ناطلنلا لعرا م « عملب ناكف هتوم

 دالب لاح ىلع عالطالا كلذ ىف هدصفو هل تاج ايادهب جاحلا ايكسا ىلا

 دنع هل لسراو ماركآلاب ايكسا اقلتف غاك ىلا هلوسر ثعب ىلع منع هنال روركتلا

 ريغو ةيلاغلا رينانسو مادخ نم ايادهلا نم وه لسرا ام فاعشا هلوسرم عوجر

 ت0 نا رايطخمألا وو كلج ديب انجن انواع ليسوا اما هلم“ نمو" كلذ

 نم كلانه ام ذخاب مهرماو نادو )7٠5( ةهج ىلا ًالار افلا نورشع اهف ًاشيح

 سانلا فوختف تكبتت دالب ىلا اولصي ىتح اهريغو رحبلا ءىطاش ىلع نادلبلا
 رذش اوقرفتف شطعلاو عويلاب شيحلا كلذ هللا تتش مث فوخلا ةياغ كلذ نم

 هلا ىرابلا ةردّش هدأ نم ان اوضق امو هيلا مهنم قب نم عجرو رده

 لبق هب اوعمسف هلها ذخاب مهسماو زاغت ىلا ًايمار ”ناتيام هعمو ًادئاق لسرا مث

 ىلا ىشم نم مهنمو ةيدما ىلا ىثم نم مهنم نييراه هنم اوجرخف مهلوصو

 00 رش الا ةفا يل الاخ آلا هللا ءامرلاو دئاقلا_ لصو امو اهريغو تاون

 1. 115. ف : ناصخلا .
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 هس ١١و |

 هربخم هوربخاو اوعجرو ىناف عجري نا هنم اوبلطف ىلصي نا لبق جاحلا ايكسا

 هلطو هتاقوب هيدي نيبو عردلا هيلعو لوالا عبر عبار نينثالا ةليل غاك لصوف

 ىلع ردش ال زجاع ضيرم هنال ًامظع ًافو> ايكسا هنم فاخف كلذ ريغو

 اهيا ءالوف كل هضبقا نالا دند ةلطاس ىلو يجا ىلش ركب ىكه هل لاقف 'ىث

 حصنو لالا ىف ماقف ًادحا اهالو ام هنمز ىف ناب يراف داد قون ذنم هلال

 مهريغو حونو غاك دمعو ملاص مهنم ذئموي كلانه اوناك نيذلا هناوخا هيلا ءاخ

 دى ترواش نمو ديرت امو انه كب ىنا ام هل اولاقف ' مهلجرا ىلع

 ىرت ىتح انهاه ارظدنا ًاناوسن انه نم عيمح تبسح كنا الآ كلذ امو *هيلع

 لاقؤ همم ةلتاقملا ىلع نيمزاع اوباو مهللخ اوبكرو اومزحتو اوعجرف اندنع ام

 هراد ىف لخدف ايكسا نيبو كنب اصيب ىتح بيطخلا راد ىلا بهذا سانلا هل

 نيب *هنايتبو كانه نم هكاسماب ماو ذئتعاس جرخ هلوخدب ايكسا عمس املف

 تنا ام يداه *هل لاقف ديدح نم ًاعرد هيلع دجوف هيلع ام عزنب سماف هيدب

 مسمر “ىنمتا اذكه ام لاقف ًاديدش ,اكب قطصملا دم يراف ىف روفك الا

 ذخا صب بحاص ىلا وا شوم ٍبحاص ىلا هءارو انغجت نا'ءانما'ئذلاو اذه

 اكسا 'قبقش روكذملا دنم يرافو ”هعم ممل لمعن فيك رظنتف نيطالسلا ددعي

 هيلع وه ىذلا هناصح نايتاب ىما مث لمعلا كلذ ىلع ردقي ام كلذ الواو جاحلا

 3. 8205. 13 : مهلحر .
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 0. ا١آ5. ذ : ىستأو تا 1039. 13 : ىمستا.

 . ا[35. 0 008116 معمر, ةزغق 31016 01015 ميل.

 8. 315. 8 : وبه



 يسع الشر د

 ثكمو قافالا عيمح نم كلذ ىف ريظن هل "فرعي ال ثدحب لدعلاب هضرا الم نا

 ةليل ىفو ًارهش ريشع ةثالث دوواد ايكسا ةافوو هتافو نيبو ةنس رشع ةيئامث اهف

 سابعلا وبا ثدحلا هيقفلا ىفوت ماعلا اذه ىف نابعش نم رششع ةعباسلا نينمالا

 ىف ءاضقلا تيقبو نيعمحا ىلاعت هللا مممحر تبقا دمع نب دمحا جالا نب دجحا

 انا ا ا ل ايييفالا لدملا قماقلا هان دعب ًاقيتو قلع تكتم

 املبق ام ”دمحم هيقفلا نب رمع صفح ىنا هيقفلا ةمالعلل كلذ ىف لسرا عاملا

 نيدلوملا نيب لصفي ىذلا وه يركتولا غيفب دمحم هيقفلاو ًاثئالثو نيت

 املو ىدركتس ,لها نيب :لضف, ىذلا وه ام دما هيقفلا ىتفملاو نيرفاسملاو

 ل يش ا 8 يال اص هيقفلا كراملا خبشلا ثعب لاخلا لاط

 ًادغ هايا الا هنع ىلاعت هللا هب لاسي ال مكح ام لكف *لهاجل الوب الشب م اذا

 ةنس ملاف مرحلا نم موي رخا ىف اهالوتف لبقو ىب باتكلا أرق املف هيدي نيب

 نيعسنو نينثا ةئس ىو الماك نينس عسل ابق تكفير هياءعستو نيعستو ثالث

 ند 1 او ينص ل اردت نم ئدابلا يزف سرك يرح ةاسنق)

 نيذلا مه ايكسا دنع غاكىف اوناك نيذلا 'هناوخا نا ليقو ةنطلسلا ذخاو ةئتفلا

 لوخدل مدقيو مزعي نا دهج هيف ىتب ام جالا ايكسا نا ارس (04) هل اولسرا
 رمع هيقفلا ىلا هلوسر لسرا ريك لصو املف هيف اوملسو هوردغ مث ةنطلسلا

 لسر هاقلتف هّقيرط ىف ىئثم مث 'هتداع وه اك هسفنب وه 'ىح ملو مالسلا مسرب

 1. 215. © هدصعأ اه رصمأ رعب.
 9. 318. 8 : نا اال.

 35. 0-14: نوع
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 هه ١١ بح

 نغإب هلمجو 'جاحلا كسا همركاف غاك مدقف ابيهم هنبا عم لك ضرا نم جرخ

 زي نع روكذملا هنبا عم نءرك شيج ىف بوسحم وهو مردنت ىلا عجرف يراف
 لخدي ال هسار نا فاح ميم بوب كنندنف نا جاحلا اكسال ركذ مث امركم

 'ةسايكلاو ريبدتلاب هيلا ريسي نا ركب يراف نغابل لسراف دبا رادلا بإب ىف
 املف هب هاتأو هضبقو كلذ لعفف بريف نطفي ال ثيحب هب هيتايو هضبش ىتح
 تفاح ىذلا تنا ميرم نبا اي هل لاقف ديدحلا ديقم وهو هيد نيب لثتما

 ىت> كرمع ىف هللا كراب ىلع لجعت ال هل لاقف ًادبا بالا ىف لخدي ال كسار

 نوديرري ال نيذلا ءادعالاو ه ملكت ام هنا ىلاعت هلل فاش ملكت هل لاقف ”ملكتا

 رخاتو اضم يماف كتوفاف بهذا نباو ىلع هنولوقي نيذلا مه توملا الا ىل

 ءألا ىلا انذلا را الا اون سوه نا * ناكل م دا يراك الو ١

 هل اعدو ريخم ءازافل كتئملسل كدرا نا ديرا هل لاقو هراضحاب ضا دحاو

 كدنع نوكأ نا "لاق يغبت امو لاقف اهغبا ال ىنتريخ "نا لاقو ءاعدلا ىف ثكآو

 انادقعو ليلا نم 0 هلحا نم هاطعاو هيلع كلذ مظعف كمدخاو ائه

 ًامركم ًازينع غاك ىف تف ةيغبلاو ىلا وه ام ريخ لك نم هاطعاو ًارادو ًاريثك

 ىداحلا ىحضلا تقو رخا دحالا موب ىفو ةئسام لهال هماقم ةنما دمح ىلوو

 دعب فقابلا 'ىتاقلا "ىو ةنامسسم دعب قْكَو دحا مام كير نم ام 0

 1. 318. (م :

 2. 315. © 0هم6 : ريدتلا, ءا 5085. 4 أ 1 : ةيسايكلا .

 3. 21+. © : ملكن .

 +. 215. ( ةزداناع : نم.

 5. 315. © هرمءأ : نا لاقو.

 0. 315. © ءعمممادعع لأق ىغَش مدن' الإ ىعش

 1. 8218. (ن : هدّنع د

 8, 315. ( 010016]3 : ةهبقفلا.



 اك للا 7

 ىثثم نالف لوسرم اه هيلا هجوت اندحا لوسرم اوار اذا 'نولوقب نومامنلا
 ريب قحسأ نب صا لسراو هاعوو كلذ ممالك عمسف ال دهر دعنا

 هلق ىف نأ ءرسأو تكيس ىف هتف: قل نيإنإا ملم, اكس
 ىلا 00 00 دهان 1 6 هاو« كلا لخاد ىف اقاقارالا نم

 دوس تامامعب ”نيمثلتم مهليخ ىلع تيبلا طئاح قوف نم اوعلطف ناصحلا مدخمب
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 نا الولو ىنم نسا نيذلا ىنارقاو ىمامعا ةايح وهو هيف نوكأ نا ديرا ىذلا
 اولخد املف هيلع دءقا ال 'مويلا ةبتعلا كلت دوعف ىلع بجوا ىذلا وه ىهدلا

 ىف داسلاو قلخلا رئاسو دانحالاو دايقلا هعيإب مهدلاو نفد نم اوغرفو ديبلا

 ىف حورفلا ةلعب ليلع وهو الا هلف لخد ام نكلو روكذملا بحجر نيرشع عباس

 قوت نا ىلا *ةدحاو ةيم ولو وزغي مل ىتح (75) هسفن ىف فرصتلا هتمنف هلفسا
 عمس تكنت لصو نيحو غاك ىلا هجون هضريم ربخ نكس دم نرف غلب املو

 مث مايا ةثالث نككا ىف رخانو عجد ' دم جاحلا ايكسا هيخا ةيالوو هنافو ربخ

 هشيج زهج مث هراد لصوو ىثم مث سوبد ىف لزنو *نأاح قيرط ىف ىثم
 مسرب ىضاقلا ىلا بهذ تكتت لخد املف لاتقلل غاك ىلا لوصولا ىلع مزعو
 ىضاقلا دنع دمق نيح هنا اوعمس ذا شيلا نم دحا دنع ملع الو مالسلا

 تكس يف ثكملا ديري هناو هتساير يف ملس هنا اكنالا سكب نأ هتمرح لبا

 ايكسا دنع غاكل اوهجوتو ذئتعاس عينا بره كلذ اوعمس املف علا باطل

 نمرك ةطلس دوواد ايكسا 3 ىدابلا ءاخا ىلوو ايكدا لفو ىضاقلا *بتكف

 ءاربك نا مث لاخلا كلت ىف تكبنت ىف وه قبو ذنم يراف ىنطصملا هاخا لعفو

 ايكسالو مهل ربخ ىلا هتقاع ريصت ال تكتب ىف هءاقب نا مهب اهف اواد شيلا
 هنوكو نكس دمحم كيخا نعو كنع انسفنا راتخت هل اولاقو هيلا اوءاحو اوقفتاف

 عجرب ال هيف انجتاوح ءاضقل هنع نومطقني ال انايسارم نال هلبقن ال تكبنت ىف
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 هباصح بكرو مزحتف كلانه ذئموي هدالوا 'ريكآ وه هنبا جاحلاو
 ىف ذئموي لثم هل سيلو هنم نيناد ريغ نكلو هفلخ مهلك هناوخا بكرو

 مهرضح نم لاقو لمحتلاو ربصلاو ةعاجشلاو ةدجنلا ىف ةفاك ىتس لها

 يف *ولو ًاريما نوكي نا قحيتسي ذئتعاس ةفرعملاو لقنلا لها نم كلانه

 حاطا اكنإ اريمألا يتطلس نم ريكأا ىتسلا نيطالش نم نانننا  لبقو داد

 اع الوتسا نامثاو دوواد ايكسانب دم بالا اكسا هيمس ةديفحو ذم

 دوواد ”ايكسا نب قحسا ايكساو غازمك رمع نرف نب نكتب دمع ايكسا
 نم دماح جرخ غاكل مهريسم دنع اويكر املف مهنم ربكأ ىتس ةلطلس نوقانلاو

 نطفف ًانالفو ًانالفو ًانالف ضيقا هل لوقيو هراسي ذخاف هيلا مّدقتو هناوخا نب

 عبتت ال هل لاقف *ىدابلا هيلا مدقتف هبكرمل عجر مث ةميغلاب الآ ملكتي ال هناوخا

 ربكالا الا *عتت الو انه عزانم كل الف دحال راعلا لمعت الو ماملا اذه مالك

 ناو سمالا اذه كيلا لصي ال مويلا 5 0 2-5 دمحم ناك نا ربك الاف

 لمفو انا لاقف هب 'هزواحت ال ةكربلا ليلقلا مامنلا اذه رضحو مويلا ًابئاغ تنك

 مويلا تاف دق ىمالا اذه ْنا عم يلع مكعدوا ”5!ا ّنال ُدِي مكيف راعلا
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 هل #١ د

 تمقو ةيامعست دعب نيعست ةنس ىفو دوواد ايكسا هالو دمم جاحلا ايكسا ريمالا

 نم نوبراحلا نوعاطقلا عقو اهفو ريثك قلخ ايف تامو ةميظع ءابو تكن ىف

 مل كلذ لث.و هتعتما 'ضعب اوميموف خا احلا ايكسا براق ىلع ةئسام نالف

 املف ميم بوب 'كندنف ةنسام ناطلس نمز ىف كلذو طق ىن- ةلود ىف نكي

 ريغ نم مهنم ماقتنالل ةئسامل هجوتو ذئتعاس ضون نكتب دم نرف ربخلا غلب
 هوخا لاخلا هل نيزف بهذ ام دعب ,اربكلا مهقحلف هئاربك نم دحاو ةرواشم

 ًايضغ اهدنع ًاباوص نوكي نا ريغ نم هل *اهإبوصو كد مرف و كلاس تت

 ىلع راغ لصاحلا ةرواشم ىرحاف مالعإب ولو امهل ىلا ثيح اهايا ”هريقحتل ًاظيغو
 ًاريثك اجئاحلصو ةبلطلا ءالضف نم )7١( اهف لتقو ًاميظع ًاداسفا اهدسفاو ةئسام

 ىتح ىونس ىف ”ضرا ىلا برهف ناطلسلا امأو ةبيحت تاماركم هتوم دعب مهل رهظف
 تاق 0 هيلع اهركنا دوواد ايكسا هابا ربخلا غلب املو عجر ةنتفلا تنكس

 ىفو هل ًاراطم كلذ ىتك ايندلا ىف ةمقولا دمب رخات ام اكسا نال هيلع ًاراطم

 ةنم نيتالغو ابزا ايف ككمو دوواد'اكسا قوت ةنلااوذغ نماسر 0

 هلايعو هراد ايفو هعرزم ىهو غاكل ًايرق ىندْنُت ىق هتوم ناكو رهشا ةّنسو
 ره كوم دج كفاح بم بقع ااكلا هدالواو هر نخا اين ان

 ء هيف نفدو غاك ىلا براقلا ىف لمحو
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 محا 0ا تح

 ريمالا نب دلاخ عملب ىفوت )١( عا هللاو ةنسلا هذه ىو برغملا ةمحان نوئش

 نمركّنا مث لد دلو دمع عملب هدعب ىلوتو ناضمر "كلذ ىف دمع جالا ايكسا

 ايكساو ىلع نشل اوعنتما دقو مد لبج لها لاتقل وزغلا هيبا نم بلط يراف
 ' رك ىرك كه مهلع لعجو ًاثيج هاطعاف الين مينم الان امو دمع جاحلا

 اد ا ل و رى هييحع لحد ال نأ ساو با
 ىنا ايلع شيحلاب علطي نا نكتب دمحم نرف دارا روكذملا لبحلا اولصو املف

 تاطخا هل لاقو دحاب لابن ال * رسادلا دبعلا اذه اي هل لاقف ىناق *هدواعو ىساي

 "ا 4 نري او كنك وعو من وبلا دبعلا اذه اي ىل لق باطخلا ىف
 ا را يذلا رويشلا قورمملا رودخلا عم نا مث كلذ هدارمب

 دمع هل نمكف ”ابهقوف نم شيلا ىلع علط ليلا اذه لها نم وه ىئفو
 هبراق تح ليلا فرط ىف ًاليلق ًاليلق هيلا دعصي هناصح ىلع وهو روُم دلو
 ليخ نم ًافوخ اودادزا ذئنيح نف تامو ضرالا ىلع حاطف شيرحلاب هامرف

 دمي نينامو عست ةنس ىفو لانق ريغ نم نكتب دمع نرف عجر مث ىتس لها

 ةعسانلا دحالا ةليل يتالفلا دادك ركب ىنا نب دمحم نامالا ىثوت ةيامعست

 ءاعبرالا موي 'عماملا ةماما قيدص مامالا نب دمحا ىلوتو مرحلا نم نيرشعلاو

 ايف كمو تي رك لد دمع عملب ىقوت ةنسلا هذه ىفو رقص نم رشع عباسلا
 دع «٠

 تنب نكتي ةشياع دلو ىككنعد ”نوعو دم هدمب ىلوتف نينس سمح ملعا هللاو
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 اك أ إ 0-7

 تمقو ةيامعست دعب نيعست ةنس ىفو دوواد ايكسا هالو دم جالا ايكسا ريمالا

 نم نوبراحلا نوعاطقلا عفو ايفو ريثك قلخ اهف تامو ةميظع ءابو تكشت ىف

 مل كلذ لث.و هتعتما ضع اوبهنو ىنج نم جاحلا ايكسا براق ىلع ةنسام نالف

 املف ميم بوب 'كندنف ةئسام ناطلس نمز ىف كلذو طق ىنس ةلود ىف نكي

 ريغ نم مهنم ماقتنالل ةنسامل *هجوتو ذئتعان ضهن نكتب دمحم نرف ربخلا غلب

 هوخا لاخلا هل نيزف بهذ ام دعب ,اربكلا مهقحلف هناربك نم دحاو ةرواشم

 ًاينخ اهدنع ًاباوس نوكي نا ديغ نم هل ءاهابوسو كد مرق *نبو كلاس
 ىلع راغ لصاحلا ةرواشم ىرحاف مالعإب ولو امهل ىلا ثيح اهايا ” هريقحتل ًاظيغو

 ًاريثك اهئاحلصو ةبلطلا ءالضف نم (؟١) اهيف لتقو ًاميظع ًاداسفا اهدسفاو ةنسام

 ىتح ىونس ىف "ضرا ىلا برهف ناطلسلا اماو ةبيحمم تامارك مهتوم دعب مهمل رهظف

 تدعو انج راقم اعركتا دراي كي إل ربخلا غلب املو عجر ةنتفلا تنكس

 ىفو هل ًارايطم كلذ ىتك ايندلا ىف ةمقولا دعب رخات ام ايكسا نال هيلع ًارايطم
 ةئيم نيتالتو ًانيزا ايف ككمو دوؤاو اكسا قوت ةتسلا ىذه نم بحر 0

 هلايعو هراد ايفو هعرزم ىهو غاكل ًاسرق ىندنت ىق هتوم ناكو رهشا ةتسو
 زهل هتوم دنع كلانه هعم مهلك راكلا 20111001 ًامايا ذخاي
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 تبيح 100

 ريمالا نب دلاخ عملب قع رعا هللاو ةنسلا هذه او ترفل هش نوع

 رك نا م الو 0٠ 1 ذي لوو نانمر كلذا ىب دمع جاحلا ايكسا

 اكنلو لحل 000 0002000 لح لحا لاخل ززغلا هبا نمي بلط ىراف

 'ىرك ىرك كع ىلع 000 اي هالعاف ال لإ نودع حملا

 0 ا ا ل قيم لجبشي آل نأ ساو باي
 ىنا ايلع شيحلاب علطي نا نكتب دقت نرش. دارا ريكَدْلا للا: اولصو انلف

 تاطخا هل لاقو دحإب لايت ال *رسادلا دبعلا اذه اي هل لاقف ىناف ”هدواعو ىساي

 داك ادعو ملو كلذك وهو من ءوسلا دبعلا اذه اي ىل لق باطخلا ىف

 الا 1 د اولا روهشلا قؤرملا رودنغلا عم نا مث كلذ ا

 دم هل نمكف ”اهقوف نم شيملا ىلع علط ليلا اذه لها نم وه ىئفو

 هبراق ىتح ليلا فرط ىف ًاليلق ًاليلق هيلا دعصي هناصح ىلع وهو روم دلو
 ليخ نم ًافوخ اودادزا ذئنيح نف تامو ضرالا ىلع حاطف شيرخلاب هامرف

 دمب نينامثو عست ةنس ىفو لاتق ريغ نم نكتب دمع نرف عجر مث ىتس لها

 ةعساتلا دحالا ةليل ينالفلا دادك ركب ىنا نب دمحم نامالا ىفوت ةيامعست

 ءاعبرالا موي 'عماجلا ةماما قيدص مامالا نإ دمحا ىلوتو مرحلا نم نيرششعلاو

 0000 0 لكلا لك لد دج عملي قوت ةنببلا هذ ىو رقص نم رش عباسلا
 راو اني

 تنب نكس ةشياع دلو 0 نوعو دمحح هدعب لو نيئس سمح ملعا هللاو
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 هلل ١١١ د

 دحاو تشك قع نب بف ل قون ايفو ىلاعت هللا همحر ماك يف ' نك

 وذ مج عل ءاط ابفو "اوس ىلا 5 نم "كيلوا بره اهفو مامالا ن حادملا رس

 دبع ىالوم ناطلساا ىفوت ايفو نابعش ن. ةللل نيرسشعو اسمح ةعملا ةلإ بنذ

 نا دوواد اكسال تف يبهذلا دمحا ىالوم هوخا ىلوتو شكا مم ىف كلاما
 ًاهذ فالا *ةرشع وه هل ثعبو اديعاو اماه زانت قدنم 'جارخ ىف هل مسن

 ةلصولاو ةحملا ببس ناكف هدوحو *هناخسد نم صل ريخ ةطعو ةيده

 راك ءازعف:ةيزعتق سلجو نزحت ووواد اكسا ةافو'ربخم .هغلي املفةئسو ها

 ةتس ايف ثكمو بوقمي يراف نمرك ىقوت ةنسلا هذه رخاوا ىفو ملك هدانا

 ' نينامتو تس ةنس مرحلا نم رششع ىناث سدملا موي ىفو رهشا ةسمخو ةنس رشع

 رهشلا لبتساو ىركتس دجسم ءانب ديدن ىف بقاعلا ىضاقلا عرش ةيامعست دعب

 ميركلا دبع نب دمحم خيشلا دالوا نيب ةموصتلا تمقو ايفو نينثالاب اهف
 دوم دوواد ايكسا ىلو ةنساا هذه نم لاوش رهش ىفو ذنم *تكنن ىحب نيبو

 ىلو ةيامعستو نينامتو تس ةنس روهش عسان ناضمر رهش ىفو ًايطخ ىرد

 لصوو غاك نم جرخ ةدمقلا ىذ رخاوا ىفو نمرك ةطلس نكس دم هنبا

 ةححلا ىذ لئاوا ىف مردنت لصوو هنم .نيرشنلاو عساتلا ءاثالثلا موي 2

 عيمج ىف نكس دمحم يراذ نمركل ىمالا ضوفو *ذنم راف جاحلا هنبا ىلوو

 1١١ اكةموانع لقصق 1ع ارمق. 13.

 2. 115. (© 00م26 نواب.

 4. 2068. (6 : جارخا.

 0 11 را : هناوش

 8. اق. 0 ةزداناع اء يك.
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 تفاضوعادوواو كنان نك دع هانا ئرانةزيكلا :ةوخاو هما ديشرلا

 قاف كلا سر 0 17 اب دلما ليلع هلك و قيزطلاب "وزغلا اذه

 ,اهقفو بقاعلا ىضاقلا هءاج ىتح هنحص ىف عمالا رخوم يف ”لزنو تكنت

 هؤانب تم ام (15) لاز ام عماملا كرداو هل ءاعدلاو هيلع مالسلل هنايعاو دلبلا

 ردفان كلذ اى 'ءانمعات ارلا لعأ نوانثلا قائلين وخ قالا اذه ئضاقلل اقف

 متحف وكتك ةرجش نم بشخ فالا ةعبرا هل ثعب هراد غلب الو هاذا نع قاع لا

 نات هسيئر هيف لتاقو كنز ”دلب لصوو مرك ىلا !نغ مث ةنسلا هذه ىف هءانب
 جوعت ضعبل عد ىلع رافف نس ىلا بوقعي يراف نمرك ثمب م همزهو" 2 وَ

 ره هللا تاتو حف دلع ع اافب قا عدم رذط

 لصو اهنم ةدحاو 'دحا عم لتاق الو دحا ىلع راغ ام تاك رع "يهلك

 ىالول ىلا. الضو 3 ةهح ىف ىرخذالاو ”ةراغم الب عج رف شو دو ىلإ

 تيور ىذلاو عجرو اهبف '' تربقف همم '"تتاف راف ةئبا ىناس اهتدلاو 'هعمو

 ا الشلل اعوان اكو ١ وحلا هنن ىو ةتلاثلا عون" هلا لاق: نيقعا "نط

 ا نى ةكادع طخ قرر اقوا تكس قوس ىف ئذلا دحتملا ان 'قاعلا

 0 1 رف د
 تك 1 ةوزغلا.

 8 115. 00 : حورق.

 4. (نع رممأ طمةطصعاتع 0805 (ن

 5. نع رصمأ ططةصعاتع لقصف (ن, ءأ 1ع مممأ داناالةرسأ هدأ ةعاللأ : 5

 0. (نع رصمأ تحقةصعاتع لق25

 7. (ع صصمأ مقهصعاتع لقطق 8.

 8. 118. 2 : تاراغم.

 9: 108 :- ةفعد

 10: 1818.8 5 تتاع

 11. (نعدصمأا ءا لع ةايلكقسأ لانكا 8 عجرو تتقضوانعصأ لقصف 1ع طق 4
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 ايفو نيمسلاو ةعباسلا ةنسلا ىف رفصلا رهش ىف همتخو ًاحيلم اليدعت هلدعو

 نم رشع سماخ ىف هيف ادتباو تكبتتب ريكلا عماجلا ءانبل نيللا لمح ىف عرش
 اناني ىف ادتباو ةجحلا ىذ نم ريشع سماخلا دحالا موب اهبرخو اهنم بجر

 لجرلا قوت ةنسلا هذه نم لاوش رهش ىفو هنم رشع عباسلا ءانلثلا موب

 ؟ةعدقلا رباقملا ىف نفدو يتشنل | نسحلا نب نان مامالا عماجلا اذه ماما اصلا

 عضومو ميدقلا عماجلا ىف اهدازو روكذملا بقاعلا لدملا ىضاقلا ًاعيم اهاوسف

 مامالا ريكلا عماملا ةماما ىلوتف هتقرعم لها دنع هيف فورعم مامالا اذه ربق
 ىشاقلا ماب نيملاصلا للا دابع *نم وهو ينالفلا ركب ىنأ نب دادك دخم

 ىف *اَممْسب روس ىلا دوواد ايكسا !نغ نيعبسلاو ةنماثلا ةنسلا لوا ىفو *بقاعلا

 قيرطلا اذه ىفو برغملا ههج وهو مرتا ىف ”هتاوزغ رخا ىهو ىلم ضرا

 نب ريب دوم *جا اللا ن؟ ناطلس هممو ةيدنلا ىلا جالا مرف ىرك هتيآ ب تعب

 ياو 2 نان كولو ةيادعب وو ريو رقم قالا

 ذا مهنم ةيراج ةداع ىهو دحا لك عم افلا رشع انثا ' قراونلا شدج أفلا نيرشعو

 ىلع راغف لاحرلا نم ددعلا *اذهب امهنم دحاو لك قي دب ال وزغلل ايكسا ,معادان

 نوره هنباب "تلمح قيرطلا "اذه ىفو عجرو تابجلا كلت ىف نيذلا برعلا

٠ 

 1. 2135. هل : مدقلا.

 2. 115. 8 هممعأ : نم.

 3. ة5[1. هل : بقاعلا 1.

 4. 215. (ة : -

 5. الو. هل : هتوزع.

 6. 315. ة جاحلا .

 ذاآ5. 0 ةزمانأاع عا و.

 8. 115. 0 : هذهب.

 9. 1215. (: : هذه.

 10. 315. (ن : لج.



 -- ١ ميلا

 ىضاقلا مامالا هيقفلا لدعلا هوخا 'هدعب ءاضقلا ىلوتو مدقت اك رفصلا رهش

 ىراف قوت ةنسلا هذه ىفو لاح هللا هجر اماج رفع ةينام ايف: كمو فاعلا

 خبعلا ىفوت نيعسلاو ةعبارلا ةنس ىفو ىرخالا ىداج رهش ىف *دود ىلع ركب

 مسد نم رشع ؟تياثلا تسلا مول ىبساس ع بيطخ لا نيملسملا ةدمع كراملا

 هب فار اللا هقللا ةناققا لوف" ىلاثت هللا هر لاوزلا دهب .ىناثلا

 ةمالاسلا هبا بلاط "اه دمي ' غاك ىلا همي هلجشرق :ىتخ لقا نما وهو: نك راج

 هيقفلا ىلاعت هللا يلو هخيشو هبخاب عفشتساو عنتماو ”ىناف يركتولا عيغب دمحم هيقفلا

 اعجرو هف هعفشف ةعافشلا (14) كلت "ىف عاك ىلا هعم 8 درع د ن دا

 روكذملا دمحا هيقفلا مالسالا خيش عيفشلا ىثوت امهلوصو دعب ليلق نعف تكبتتل
 005 0 0 لاويرماخلا هللا ىو ناقا امتار ايضنو لات تلا امه

 دو هلل نينو هئالث نع ناضمر ند نيرشع:ىف .يدبعملا صاج نى ناارمع

 ةسداسلا' ةتننلا قف ىلاعت“ هللا مهم ر يناوتلا مساقلا ىنأ ىديس راوج ّق

 د دعا نب دحا:ةيقفلا: ةمالعلا ىلاعت هللا ىلو قوت ءرحلا ' ةحاف: ف نيعسلاو

 داو هنم ناريمعلاو نماثلا رصعلا تفو كو ءاعرالا 0 0 هقفلا طيس

 0000 2 ةيفلا دن ”راوجا ىف نراقملا خي نثدو ترغلا ءآللض دي هلع

 00 كا قابلا عاقل[ ددخ "اهرخاوا قو كيش نوييراؤب ناك

11 25 

 8-2105: دوواد

 3: 25 7 ومات

 4.. 115. لل وهما : بك رباج نب.

 9 اناقه لف : يرق:

 0. (ع مممأ طمهصعتتع لهصق (نر عأ 1ع هددزكومأا ءوأ "عطمماة عم مهن هلت.

97 2 41 

 4 هو زاوح.

 9. 315. (0 : رخاواز 1ع مهدماتح 3211.
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 نالزغلا زاغت اورفخ اهم دوفرلا ىف مهل نذاف ريكلا زاغت ريغ 'ندمملا نوفراع

 اكسا ىلع ًاضغ الا كلذ لمف ام روكذملا *يلالفلاو اهم اودفرف ماعلا كلذ ىف

 ىفو زانت ما ءالوف قربوتلا دمت خيشلا دلاو ثينهلا همع نب راتخا ثيح

 ىلا دود ىلع ركب يراف دوواد ايكسا ثعب ةيامعست ”دعب نيعيسو ىدحا ةئس

 لاوش ىف *جرخف ادج رذمح سبك رودنغ تيرفع *وهو نب لاتقل كرب ضرأ
 متكو رافقلاو ىفايفلا ىف شيحلاب راسف ادج رحلا ديدشلا فيصلا .تقو ىف
 ىتشاف ًافينع ًاريس مهب ريسي ذخاو هب هما ىذلا وه ايكساو عيمجا نع هتهجو

 هلاب نا 1 هنم اولطو دوواد اكسا نب نكس دع كن سانلا

 ديرت ىذلا تنا هل لاقو رابتنالا دشا هيلع ًاضغم هرهتناو هلاسف مهتهجو نع

 ًاعيج سانلا هب نولماعت ”ىذلا مكشوت ىف مكل لخدا ال ايكسا رس فشك
 نفل ىف نم الز# نحزالا نع ءاقع كرواؤ زن نكرة

 ًاعيج مهلتقو اولتقاف ًادبا تقولا كلذ ىف هيتاب *ىتس ةوزغ بسحي الو
 د#ء ذلنم 210 ني واط و لصح الا هلم لق وه اماو ىتس لها

 غاك اولخد ةئسلا هذهل ةلمكملا ةجحلا ىذ رهش ىفو اوعجرف لبنس نكس
 هنن قو ناطع رهع ىف سلا "نيك ارو تيقوت كنبسو نينا

 ىف هللا مبمحر دوم هيقفلا نب دمحم ىضاقلا ليلخلا هيقفلا ىفوت نيعبسلاو ةثلاثلا

 1. 1315. (ن : ندعملل.

 2. 1318. (7 : للغلا .

 3. هلق. (ن : ثعب.

 4. 112. 8 : ىهو.

 5. 115. 1 : اةعدصع 0عمانا# جرخف زادع وان ادح.

 6. 7315. 8 : ][ةعدصع 0ءمانز5 هلاسي نأ ]50113 2

 1 . الق. © ةزماتأع تنا.

 8. داع. لل : !ةعدصع 0ءمانز5 هاي ]0150[ا8'1 يغس.
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 دمخا' ؟هنبا ةئطلستلا ىف هقلخو. ناضمر نم عساتلا ىف تنك دم كيل ناطلس

 "موت لل 1 كا ينال اكلنا دس نتفلاو ةشاتلا' ىقو رهعلا كلذ ىف

 دمحم ”راف نبا وس ركب وباو 5ك مك تامو هنم مهلك هشويجو وه برهف ةينا

 بحر ىفو ماعلا اذه نم بجر رهش ىف عجرو سانلا نم ريثكو لينس * نكس
 ىو اعافا رقت ىلا هتنازار ق ككماو "ناثع اناا ىلك ىراف  نمررك ىفوت اذه

 رصعلا دعب ءاعبرالا موي هللا همحر نانع ”نب دمحم هيقفلا وت نيعبس ىفوملا

 1 وتس واف سرك "ىو نقلا" ءدعا قوت قاثلا خو "نم فقم جاتا

 عباسلا نينثالا موي ىفو ةعملا موي لوالا عيبر ىف دمع جاحلا ايكسا ربمالا

 0 ال لاو نكس دل راد قوت ةنبلا اذه" نانكطموإ نم رفع

 مدقت م دند ةنطلس مبقلا "نب دود ىلع ركب راف ىلوت ةنسلا هذه ةلمكم ةجحلا

 نيّتسو ةعبرا ماع ىف (0) زاغت ىف قوت دقف ايكسا ميدخ 2171111

 خيشلا دمحم ىالوم نذاب 'يلالفلا نب شيمي دلاو يريزلا ىلالفلا هلتق ةيامعستو

 ىلع ىلظا حلم نودفري نيذلا قراوتلا نم هعم لتقو شكأم ناطلس م
 اكل دنع ىلا نوقابلا عجرف مهءريغو 1 نا رادنا ىلعو يِبينا

 7 تون نا حلملل دوفرلا نم ممداع نق ريكا ا هلااو رك دف ةّوَواَد

 - 1281115: هكا

 . ال15. : ىثوم.

 ولا اا يا

 115. 8 : ل

 ل15. (( ةانمماتطمع نب دمحم

 يح نت محو مح

 نآ

 6. 1155. 8 ءأ (ن : 2

 7. 12818. 00 2 نع ناد

 8. (115.١ : لالغلا شدعب.

 9. 115. (0 :”سودنا :



 تك

 هتعاس نم تاف هبلق طايل عطقنا تاوصالا عمس املف تالالا برضب نكت

 مث بز ىف هركسمب لز' ىنج ةنيدم هعوجر يف لصو املو همن هلابع قبو

 كنت ءالو ىذلا وهو ذثموب ذم ىنح- وه ريمالاو ةملعا ةالاصل .ةئيدملا للا

 همادق نوريسي نيذلا نم دمم جاحلا ايكسا ريمالا هبا نمز يف ناك دقو ةيترملا

 سيئر ليعامسا ايكسا هنبا' هلعج م ةبوانملاب جرسلا نودشيو بوكرلا دنع

 اكسا ةبالو لئاوا ىلا كلذك وهو قيرطلا بر هل لاقي ىذلا لجرلا باعصا

 دمي دجسملا نم جرخ املف دللا ىلع الا وهو ذنم ىنح 'هلمحو دوواد

 هسار ىلع هدب عضوف ةميدقلا هلاح ىلع هدشن هجرس تحن 'لقو .ةعللا ةالا

 ضرالا ىلع ًاكاح كاناعج هل لوقيو مالكلا ىف ظيلغتلاو توصلا عفرب هل ملكبو

 براق ىتح ملكتي وهو مهلع ريغت ام اوتيثو ايف ربنب رافك رثك ىتح اهاعرت الو

 هدشاو كيبا جرس تحت انا كمانا ىفو كرمع ىف ةكربلا لمجي هللا لاق ربز بإب

 بتتحي ال ىذلا ناطللا يل لاقف ريغصتلا نم كاشاح اذكه ىسار ىلع هدبو

 ترض دقو َةزانللاو فقل الآه قيل دير ال وك ةياعورخو رسطا

 لخدو هدلب ىلا هجون مث كل ادب ام ايف لمفا كدالبو كضرا ىف كسفنب تنا

 عير ىف *ىنانك دم مرف عاش تام نيتسلاو عباسلا ىفو لاوش ىف ةمجلا موب هيف

 ةنماثلا ىفو لاوش نم ةمبالا نينثالا ةلل ةصفح اريو تفوت ايفو لوآلا

 عيبر نم ًاموي عبارلا دحالا ةحيبص رمع نبا راتخلا هيقفلا خيشلا ىفوت نيتسلاو

 قوت ايفو ىلوالا ىدامح نم موي لوا ةمخخلا موي نيك ازيو تلوت اهفو ىناثلا

 1. و مددصوانع لةصق 1ع مق. فل

 92. 1186. (ن : لحد.

 3. ةقق. ل : ةوزغ

 4. 142.12 : قاتكر
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 اذه يفو هبلغو نَرَق تنك عم للم ناطلس دئاق اف لتاقو الركبد ىلا زاغ

 يي ا ل ل نلت ةيئا هيو قيطلا
 سارفنو 2009 فان هذ نم اهلك اهتاتوعامو ةمتماو ثاثاو:اماو دسعو

 ,تام هعوحر ىفو عجر مث هيف تيفوت نا ىلا ىتس ىف تيّثو اهريغو ؛قدمو

 ا 001 11 املك كي هر نق 3 اذقو: ماس دللا ىف نكتب دمج ايكسا

 مالسلا ىف ديعس مرف كلكو دومحم *هنذاتساف رحبلا ءارو نم هتلباقم ىف ”لزت

 رمسلا ىف امهعم تابو حرفلا ةياغ امهب حرفو هيلا رحبلا اعطقف امهل نذاف هيلع

 تدقر دق هل لاقو اهدحا هكرح ليلا رخاوا يف مهيب ثيدحلا عطقنا املف

 امكماو اكوبا *عمتجا ذنم مونب ىانيع لحتكا ام لاقف هلوق نم ًابحعتم كحض

 لاق عن الاق وه يحا غاش لك دلو كرس ذنم اكرك نع ”لاس مث ىتديكم ىلع

 لاق نسلم وهو روكذملا كرس هعمس املف من الاق ةيويندلا هتيترم ىف لاز امو

 ةيرق اكرك ةينودلا "ىتيترم ىف ىءاقب ما ةيلعلا هتبترم نم هلع لضفا وه ام

 06 لال الغ ءالول تلا وح نابوي نابع ىتانب شرك ندتت طار ف

 00 0 ل د اا انو 13 مو ىلا لود تفرشا: ىج اديان

 ىو يراف نمرك هلعجو نجسلا نم بوقعي نبا وبنك ركب نوقدز نب دوم
 0000 21 او دوكدلا دم 65 قوت .هحبالو ني ًاماؤي يع ى ا

 دم ايكسا ىلع اومّلسي نا برطلا تالا (1) بابرا عيمح مآ ماس دلب ةلباقم ىف

 2 :اام) ك ذ يدع

 . اللة منانع [ه25 (ن.

 . 115. (0 01116)32 هاطمبس.

 ©تج عني نع 05 حجو ص.

 تح ب -
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 عساتلا ىفو ريثك قلخ هنم َتاَم زرك ةيحانلا هذه ىف نوعاطلا عقو ماعلا اذه

 ىوملا فو كيل ناطلس تنك نيبو دوواد اكسا نيب ةموصخلا تمقو نيسمتخاو

 ىلا داد ىلع جيه ثعبو ايكوك ىلا جرخ نيتسلاو ىدحا يفو احلطصا 'نيّدس

 نيرشعو + ةعبرا عم نشك لها تبل لها سراف ةيامعبرا قتلاف ةيرسأ للا

 لاطو لاتقلا دشا كيانه اولتافتف تفرك هل لاق عضوم ىف ىتس لها نم ًاسراف

 سس يجز شع ةسخ مهم ندكا لا :لتتفا تاغ كرمت ىف ادج مهن لاخلا

 اوضيقو مهريغو غازكك رمع نرف نب موُك نكتب دمع هوخاو روكذملا ىيه
 ركبو مساق دلاو غازك رمع نرف نب ليل *زولع (10) مبنم نيحورجم ةعسن مهنم

 مرتو ليلا نس الي اويكو عرس مرمر ىل هيدا أذل
 مهتدجنل توملا نوقحتسي ال ءالوه ”لثم اولاقو دوواد اكسال مهوئمبو

 مهدنع ةلثما اوراص ىتح مهتدشو مهسابل مهم نوبجمتي اوقبو مّتءاجشو

 نيّسلاو ىناثا فو ىه ناكف ىحا ىليش ركب داد لع يه كلابلا ماقم ىلوو

 يركتو وهو ىنانك دمم مرف *غاش جرخاو ركب شرو ىلا نر نم دعص

 نيتسلاو ثلاثلا ىفو لابجلا ىلا شيحلا عم لكك 5 زك كعو

 تام ماعلا افه ىو ىأملا .ىف انه شستك قلي ةيف”تامو بيرو ره لأ

 انغ نيتسلاو ةسداسلا ةنسلا ىفو ةلجو ناطلس دلو وضلا نبا نيمالا خيشلا

 هماقم هنبا ىلوف كلانه هلوصو دنع زنا موس ىقوتو ىلم ضرا ىف موس دلب ىلا

 218. ( : نيتسلا.

 115. © : ةيامعب را.

 .١15 ى : الاحر.

 3215. (ن : زاولع : 11 هانممرت 02 ميم 0عندصأ نع 201.

 1215. 8 : لثم 1.

 ل11 لا يللا ا سلا امد 345. 8 : عاش.
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 كلغ لص يرا الو رعاو اوي رع رك (يعاألا' فا ناز اه دند. لا نع

 لهو لاقف دوواد ايكسا ةلابق ىف هزثنف بارتلاب هقك ىثحو لكك 5 يرك

 املف ىلصالا هسلجل عجرف ”كسفن هتيرا اما هللا هكآرا ام هللاوف بذكي ربمالا

 نان تع مو ك0 تاوو“ دن ناب هالو م ماقملا كلذ ناكل ل تف

 ىلا ضرالا ىلع ًايمسم ”عضوملا قبو ًادحا هالو اف جالا ايكسا :نمز ىف الأ

 ركب ىبه ماقو هنم جاحلا ايكسا *ريحت ةنتفلل غاكل يدابلا يراف نمرك مودق

 ير كد قلو "ىدابلا انلل شقا نا ؟ درا اذا: اكنال لاو ”ىلبا: لع

 + *عدابلا نشكو نانا ةكيط اوف

 شوم ىلا انغ هيف ىلوت ىذلا ماعلا ىف لاوش رهش ىفو ٠ هتاوزنغ ركذ
 هل لاو نغاب ضرا ىف عضوم مسا "عت ىلا اننغ نيسملاو عباسلا رخا ىفو

 تاريثك تانيقلاو نينيقلاب ىنا هيفو '' ىنامت ىجاج كندنف هيف براخ مكو '" ىسمرت
 تاكا و"

 دمم جاحلا ايكسا ريمالا اهلعج اك '*غاك ىف ةراح مهل لعجو ىنام تامسملا

 ىو مردنت ىلا عجر نيسحلاو نماثإ ف لوألا ىئداجل زهش ىو: “هيف ”* شومل

 145 07 2 فاذا“

 . 115. ( : كسفنل هتار.

 . ال[ةدعتتع لقطق (ن.

 . 015. (ن 0116)3 ىلع.

 1100 جا

 م ظ كرا

 . ]2 قم 06 0ع 15 مطضقمع ذ مدع" 0ع نع دممأ ص320[ 03585 (0.

 . 08:1 : كيلا

 . هك 0 1
 10. 1185. (0 : سمر.

 11 7 كلم( نع

 1 عا.

 13. ]ع5 0ءان>ع 1058. كل أ 8 هدأ ىثومل.

 14. !1[ةممنانع 0325 (ن.

 يي 00 -3 © غلا محل نت م5 مح



 همس هوو بح

 ةدجمو ةارح بحامص روكذلا ىنوم ىهو ىمالا ريغ .اح نيح دووادأ

 ماو هلاتغا ةيح ىف دوواد كلا لخدق ىوصقتا ةيانلا اهق علي دق ةدشو
 مو تاذ هامرق 4غ ةتاقلا هن دحو ىت» معرب نأ لد فو دمحم هحا نبا

 نب دود ىلع ركب عرق, ما مت هقلح داد ىلع ىيع لمجو هت شيرحب
 هماقم ىلطعا ليت نكس دنع يرق هد تام نا ىلا غاك ىف همم وهق نلف ىلع

 هتيدت ىق ةوفلتقلا هيلي نأ الآ قي مو هان (+:) لضو * لكك 3 * ىرك كهل

 كا ني يح تع مت يدخ "رفح يي لق لق *بعض ل هع قع |
 لاتق هه ىق هتاثرحو ًابوعرم اعزف جرحف ةدشب بالا هلع قدق دوواد
 لاقت + كربخال كنج كلو هب الو هتيدهت ىف ادع ىَقََع اكلا لق مت شيا

 الو كش الب تقرعو ادع يراق دناد "لكك لج نا منع هلال لقت *1و ف

 اكلإ دتع ىلا ىتنت *ىحا ىتح انه *ىنرظتلاو هل لاق دعاس توما ىنأ برد

 لوخد# هل ىعو نوباولا هلع ”رواتق ايقدو كالا بالي ىناو قتتعام

 ءاخ نأ ادع انف لخدو ه4 اتي ءريخاو عحرا 4 لاتو اباحي ةصقلا ءريخا
 دوس. ىذا وهو دول لق هتيد# ىف هموق هيلع عمتحاو حسا املق ىلا ا
 هلقوا نميق لات للا ترختلا ةعاجلا تاهل لك ملكت اذا ىنانق هالك

 1- الكع 8 - رك

 2 اقع 25 - لككر ف دع (: - قكك

 3 1ع متع ذي ةعسع (: ع عاممت هوعتع لااا ا

 4 الع ان - لقا

 5. ةقع_ 42 - رااقلا-

 6 الع ان - م

 7 ]هع ةحح معع 8 كت ا: ةمعصحست لكك

 2 1م تدوم مم ب دموع ةمصع
 93 ظةذنع ظ - رخ
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 تكن راجت نم ًاصغو املظ هذخا ام بسحو هتوق روكذملا دمحا ناطلسلا

 جا اري دوم *هميدخ دب. ىلع 'ًابهذ افلا نيعبس ناكف هتوم دعب لاومالا نم

 لك * نم ضيفي ًاعوجرو ًاباهذ غاكو تكتن نيب بقاعتي الصا نانبق اهو ازي نيمالا
 تسلا موي ىقوتو هتوطس نم ًافوخ هتايح ىف دحا هب ملكت ام هتردقم ردقب دحا

 هتو« نيبو ةيامعستو نيسمحو تس ةنس رفصلا نم نيرشعلاو عبارلا ملعا هللاو

 ةنطلسلا ىف ثكمو مايأ ةريشثعو رهشا ةسمح دوم هيقفلا تاكربلا يبا تومو

 رهشا هتسو نينس عسن

 ةعمجا مولا دحت احلا ايكسا ريمالا نب دوواد اكن هوخا هدعب ل

 ىف غاك ىلا عجرو ايكوك دلب ىف روكدملا رفص نم نيرشملاو ثلاثا
4 

 الصا يتارغز وهو يراذ نمرك ىثك لعخ لوالا عبر نم موي لوا

 دم يراف دند هءاج مث مرف 0 دل 0 رن كب د دعو

 الا ةبوقعلا قحتسي مادخلا عيب لاق غاك لخد املف دند “نع لبس َنكَس

 هدرط كلذب ىنعي مايقلا قح اهب ماقو حيصن ميدخ هنآل هدحو ىسوم ىيه

 . 115. كل : بهذ.

 . ا[5. (ن : هيعدخ.

  5ظفع . 

 . ا1لممواتع لهطق خذ ءأ ظ.

 . 115. 0 : ذدنمراف ناك.

 6. الك. (ن : نم.

 عت عني معو رح
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 همساب هادانو مئازعلاب هبق مزعو هرضحاف ,ام هيف ىذلا ًايباخ رضحب نا هىماو

 هلكش ىلع ىلاعت هللا ةردّهب ,املا نم صخش جرخف 'يللا جرخا هل لاقو باجاف

 ,املا ىف *صمفف بهذا هل لاقو ةبرحلاب هنفطو هيجر ىف ديدحلا لعؤ هتفصو

 لصوف ايكوك ىلا زال روكذملا مرف دنبرا ىقوتو الا لصو ام غاك ىلا هجوت مث

 كيما نم هل لاقو ةموصخلا دشا ىموم حيه همصاخف قحسا ايكسا ةافو لبق

 ىف 4 ثعف قوت بيرق نعو عجرف هعاسلا عحرا هياع ترواش نمو ادهس

 نا مهرماو ًاعاجش ًاسراف نيمبرا راتخا ةابْللا نم سنا املو عجرف عوجرلا

 نم (7+) فرع امل ةمرحلا لوخدل بيطخلا دنع غاك ىلا كلملا دبع هنبا اولصوي

 حقوتلا نم روكذملا كلملا دبع هب مهلماع املو ىنس لهال لعف ىتلا ةءاسالا

 :نركركب نبا نفرد نامع مهفو دارا اك هولصوف هنايفطو هربت نم لالذالاو

 دمحا ىالوم هتوق مايأ ىف هيلا ثعب دقو دمع جاحلا ايكسا ريمالا نب نرك

 دمحا نا باوهملا ىف هل ثعبف زاغت ندعم ىف هل لس نا شكاىم ناطلس ريكلا
 ام لاز ام. هانا *6ا ىبل عمس ىذلا قحسا ناو ءايا وه ىبل عمس ىذلا

 رخا ىلع اوريغي نا مهيماو قراوتلا نم ًابكر نيفلا لسرا مث هما هب تلم

 مهرثا ىلع نوعجربيف دحا حور جارخا الب شكآىم ةهج ىلا ةعرد دلب

 كاد ىف ردح و اه * مح اوكا تبثو مط انك "عسا اقوا | |
 ىو ؛الا كلذ امو ًادحا اولتق امو مهيما 5 اويِجَرف ,لاومالا نم قوسلا

 هح اثق

>-- 

 - . . 5 2 00ِِه .٠

 0 خا

 1 ها



 ل

 'لوق نم ظيغلا نم يمي داك كوعيبي نا فاخت الا رارحالا عيت مل لاقف ًادحاو

 اذه لوق هللا قدص كلذاو عإا فيك لاقو هركتاو هب بجيمتف (1) تاكربلا ىنا

 ىدحا ىفو نيئس ةينامت اهيف ثكمو يراف نمرك دوواد هاخا لعط هف دسلا

 ايلا ل د اا ناك مما باك رك ىلا! بعد :نيسحلاو

 ركن لل 11 اطلس هن ترهق لم ىلا هووادإ راق نمركماغلا: :لسرا

 ءاملا نيطي نا ديري نم كا كسلا ف حربو مايا هعبس هيف رخاتو هدلب ىف

 ايتعس عم طئاغلاب اهلك رادلا تالتما مويلا عباس ىنو ةنطلسلا راد ىف هلعفيلف

 ”011 0 دابلا ىلإ لم, لغا ا ا ا م اةيلطعو

 مهتهافسو مهتليذر .نمو ىتس .لها ةرثك نم اوبحعتو. ناطلسلا راد ىف هودجو

 "نبا دوم ىضاقلا هيقفلا تاكربلا وبا مالسالا خيش ىنوت نيسملاو سماخلا ىفو
 ىف هب انهو ىلا هبا هجر يه اك ناطمز“ نم: رش ةسوايبلا, ةعبلا هل نع

 ا ها كاستل نوت لاعلان يقع نيفاخلا ةلحلا» ملي قو: كرا

 امثع ةعس ءاضقلا ىف دكمز د نسداو لح دما نو 1 ىضاقلا

 "الا ىلا يقلا قلط ردع ىف نييبلا وزةئلاثلا ىف :تامو:نهشا ةثالثو تنل

 © الا لوا ىو لاك هللا هتحرا ةنن نيتسو ثالث نع هنم تع كلاثلا

 00 | ل ةلع دشا انلو توما ضم ايف ضرف اكوك ىلا.نيكذا ناسجلاو

 رك دلو ا دنيرا ناش همعاف ءيجنا ىف 0 هؤابحا دوواد يراذ

 ادا 3 لها راتخم ال ىتح ليما ركذلا ىف رهبو ”رهش هلال دمع احلا ايكسا

 هيلع هل لمعتساف لامعتسالاب ملء لجر دنع هب جتشاف ةنطلسلا ةيالو ىف هنع

 1. لوق نم تحسواتعسأ لقصف ( ندأ دطعأ ةانعدت ىبالر هان !ذعان 0ع ىبأ.

 2: 215. (ن : نب.

 3. 118. (ن : ربشا.
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 ريصقلا ظيلغلا لكالا بدوملا هسفن وه فرع. لاق هفرعن ام اولاق ضاق كلانه

 ىتواجع ىلع ارتجا كلذلو ضاق هنا وه لع كلابلا عم ملكتا ةعاس ىنبواج ىذلا

 نم 'مكيضاق وهف اوبهذا ىضاقلا ريغ ءابقفلا نم كلذ ىلع دحا ردقي لهو
 ىتح بمت ةوزغ نم هعوجر دنع هل جاوعتلا ىف *رشك ىلع نرف غلو لبق
 قت هنم رذحلا ذخاي لعجو قحسا *ايكسا هل نطفف هني 'ةرغلا هنم ديري ىتب

 عجرو هيلع سف دوم 'هيقفلا ىضاقلا ىلع مالسا تكبنت علطف ربك ىسسم غلب
 صماق هيلا وندلا ىف لجمت هاءر املف براقلا ىف لوخدلاب ردا, ىسرملا غلب املف

 مو هيتكر نا رشلا لف يح غلاب ءاط رحبلا طسو ىلا اوعفدي نا نيفادقلا

 ايكسا غلب ل *و ديدشلا ظفلاب ىلوف ىمالا ناك اذكه لاق هنم سئا املف فرعي

 ضرا ىلا ًابراه هدحو جرخف هودرطي نا مردنت لهال لسرا غاك ةنيدم
 هاب دحاو موي ىلا ناخخلا تسي ديدحلا ىف ديقف هعإبو لجر هضبقف ”ىداولا

 هيف رظنلا 'ددخل هنايفطو هدرمت مايا ليخلا عسب ىف هيتاي ىذلا برعلا نم *دحاو
 مايا ىف وهو هفتح هيف ناكو ريلا ىف هسفن ىرف ''رسشك ىلع نرف كناك لاقف
 ًاموي هرازف دومم ىضاقلا هاوكش غلبف '' مهعيي رارحالا ىلع يدعتي هربت

 خب علا 0

 2. 215. 0( : يشك زن ءأ مهامنا ةتاا عانت.

 8 1 2: . ةزعلا.

 4. 8[ةصواتع لقصف ]1ع رمق. ظ.

 5. 1[ةصوتع لقضق (ن.

 6. ١[ةدوسنع لدصق هذ عأ 8.

 7. 115. (ن : ىادولا.

 8. 315. (ن : دحأ.

 9. ( 882 هك ددخش.

 10. 315. فل : ريك.

 11. 115. (0 : ميعيببف .
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 لتق مث لتقف هلئقب نما هنطو ىلا جرخ املو الماك لمحلا هاطعاف عجرو

 كابتك موس نع لاس مث هفاخ رسك ىلع لعجو يرا دلو داه يراذ نمرك

 هل لاق هيدي, نيب لثتما املف هيلا هئبحو هقالطاب سما ىح هنا ربخاف ال ما ىحا

 ًادكع دحو 7-0 نر دنا وع او ميو يللا قرف ىذلا كلم

 ةالقطملا لا 0 الل لاك اعكم از ع كاع ق«كذرا نا طرا اتفرو

 ىف لصح هلا مش هزكتقا وما دل ىدلا كنا ئرئاف:اهءانع ام" كراملا: دشترلا

 تاعذلا ١ الا هنا ؟كرنهل نكذقا دود. .لعاركب جه .نم مظع فوخ هلق

 هتيدات ىف قحسا اكسا لاق ريسملا ىلع منع نيحو ديدحلا ىف هلء و هضقف هعم

 ىربن» عم تنا ىكه اي لاق مث هج ملو تكسف (11) ىكربنه عم تنا ىه اب

 نالا ًاعوطو ًاعمس فوقولاب عرساف ىكربنه عم تنا ىلع ركب اي لاق مث تكسف

 ىربنه عم بهذي ال يه نو عم بهذي ىذلا وه ىلع ركب نأ ةيفلع

 اا 0 ا سل كلاب وال ة رسوا عمق دوبل نع قلقا يجف
 1122 قاب دالاو ةيناتا فو تقي رالاو ةماثلا نجا ىقيزك ى ىضالا دغ نص

 ها دة اهني لص يح ىو عجد ملف كد نيطالس دالب 00

 لاق ةلبقلا ةهج نم عماجلا برق ىف دك ع إب مع اءر عماجلا لخدي نا

 طق كلانه نك م مي هبا [ 0 يا للا ع انى را الا

 بك سابعلا ىضاقلل ملكت ةعملا ةالص نم اوغرف املف ديدش همكح نال

 هدوهش ريكأ نم وهو ىضاقلا ءاذح سلاج غيفب دوو لئاسملا ضعب يف

 ىتني ىج لها لوسرم هءاج بيرق نع غاك لصو املف باوجلاب وه ردابف
 سلا.” لإاقق ىضاقلا ةلوت اى. هنون ذاتي -ىلاث هللا هر ساسلا . ىضاقلا

 1. 1155. لى هغ 8 : رباوكلا

 2. 8. جزمانأم هل.
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 هعبتق يرا دلو داه يراف نءركل ىلا ىطعاف هيدي نيب نم جرخف هموقو

 يراف نمركل لسراو اكسا 'ربخلا غلبف رفاكلا هل عنتءاو الئاقتف هلصو ىتح

 مهدنع ض :.ثخطستلا ةلك وحو وسوس نكمصلا لاقف سفن انا ةوج 5 مكل عنتما نا

 انلع ليلا ركذلا دجم ءاح اذا بير الو كش الب قم دقو انباحصا اي

 كر شمل عم هولتتف سراف ةيامعست ذئتعاس مهنم رافكلا لتقو مهلا اومدقتف

 اكعا ىقوتو ًاعدو ةيامالثب غاك ىف دحاو دبع عيب ىت> ةعجنلا اومنغو

 نا دس نيسرالاو سداسلا ماعلا ىف ءامسرالا: مون َبْجََر رهش ىف لعامل

 . وزغلا ىلا ىنتس لها جرخ

 رشع سداسلا بابلا

 ىلع اوقفتاو عملب ؟ىجع لبق غاك ىلا عوجرلاب اورداب هتافو ربخ مهغلب املف

 خيراتلاب هنم رشع سداس نابعش رهش ىف ةنطلسلا ءواوف. قحشا اكتنا هنا

 ةعس ةشالوا ءوو ةنسو نهشا ةمسقو نيتتس ابف لعانسا ماتأاو راك

 مهمظعاو ةنطلسلا كلت ىف لخد ن٠ لجا ناكف قحسا اما ةنس نورشعو

 'لاخ اك "عرش نم ناكو اريك افلح دلل لا نساثا نم لو ةظ ا

 هضرا نم هجرخي وا هلتَعب نا دب ال ةطلسلل ضرعتلا نم ءيش ىندا دحا نم

 نمرك لتقيل ريب ىلا ادحاو ًامارعَر لسرا ةنطلسلا هلوخدف هتداعو هباد اذه

 هلتقن طق نبنم ةدحاو تدلو ام ىتلا ةرقب نيثالث المج هل لعجو ناْع يراف

 .١ طلد موانع لدمك اع دع. 8.

 2. اطادصوانع لهصق 1ع دق. آث.



 كا طرع

 كلذ ىف ًاديدش ًابضغ مهلع بضغ ًاد-او ًاموي نا ىتح ربصلا ىلع هيصويو

 كاراإا لاقو طلق 00 دكا ىف نكح د اكبا:هيلع ددعف لالذالا

 مث ايف نكسو د1 لاو ناع نق لالا انس ىف ,ريلبا انث ديرجال

 هلايع عم ايف نكسف لك لها نيطالس دالب رخا ها ل كلوا ءاكسا نحنا

 عطقنا عولطلا ةعاس ىنغملا هيلع حاص امل لاق هنا لع اول اكاد ءاجكتو

 يذلا تلا لحال الآ هاذ امو هتوخحال ناقل ا زو عم عدلا هنم:لاشو هئلق

 015 ل تنال ؟اور ود دقو دخلا قذلا وه نكح دنع اكسال تفلح

 الا هللا نلفت الرا ام :الاخاور اوتوكو كسفنالا:اورظتاف”ةطلنلا

 ىف انتاوحخأ عوجرو ةريزيلا كلت ةدورض نم اندلاو جارخا ءايشا ةثالث

 ةياجحد خورف ةيام نم ريخ دحاو ةماعن خرف هتار املك رام ناي لوقو باجحلا

 ىل ددإب هل لاقو هسرف نع لزنف كابتك موس ذنءراف هءاج ةيكستلا 'هلوخدبف
 ١ لا يدع ماكس او كام اكمل ا بت نا الا ال" هل لاق: لتقل كلن

 0 0 0 ها مان كا دجي رف املك ةنسملا لاوقالاب هفطالو لاو

 هال كل نحال ف وول كو وحلا ةنلعت انكر“ هلي ةعاس ا هنت نع"

 كسا تق يزا دلو. داه لمجو.كاتك موس. لوبق, نم نا امل دنمزاف هلمج

 ا 1 ناي رالاو جارلا ىو يرك دمعت عملباا نبا يراف» نفرك< دم حلحلا

 ا! 1 لإ د2 ايف وا غاك ىلا ءدووا ماعلا لوا ق:كاكتك مجتسم نم

 رفغو ىلاعت للا همر رطفلا ديع ةليل دحالا ةليل دمع جالا ايكسا ريمالا فوت

 هلايعب لحر هيراق املف مرك ضرا ىف لوبكب ىلا !نغ مث هني هنع ىنعو هل

 7 1 1 هلوح ديف.

 ١ ةقب 1 دك لاس

 نيف مو مح راقب لك : ةنعس

 4. 1,معاجع لمصصغع هد صنم ع لا ط5. لل : رد لوصف اعرق. 8: (( لمصصع : ورد.



 عا 60 د

 ىف يشيرستولل رابعملا باتك علاطي حطس قوف ذئتعاس هدحو هبتثملا رمع هنبا
 هيقفلا هدلاو هل رواشف ةنس نورمدعو ةعبس يلعا هاو دعو هلسو ةرمقلا اخ

 هام جرخف ىعس لها نم هماع ' ىرج امي هريذاو هيلع مو لخدف دوم

 ليخ لصو ةوحن دغ يفو نامَء يراف نمرك هيخا دنع مردنن ىلا هجونو
 را تهاون ننعو ملاح ىلع *اوزواخل هرئا ْق نيدلا نقدا ل.عامسا ايكسا

 ايكسا للبخ عجرو كلانه اولتتقاف مردنت نم ًابيرق دنك رك" ارحب دنع مهواصو
 هم بلطو ركب هدلو هممو ناثع ةيخلا دنع لصو هلأ اوققحم امل ليعاتشا

 هكدرب ايكسا كلمح ىذلا عبصالا كلذ لاز ام هل لاقف *ةلتاقملل غاك ىلا عوجرلا

 ىف لاحرلا (هو) نم هب ىنس شدج تددم ىذلا كلذ ىلع ردّ: ال هل لاقف اكسا

 مث ممل ءافش ال اوهرك اذا ىتس لها نا عم كشيج عيمح م,لباقي ال هذه يندم

 كنس يراي ادانف مردنتل لباق٠ وهو مرك دلب مرك ةهج اوذخا نيذلا ليلا لصو

 بد كنس يراي انا لاق تنا نم لئاساا هل لاقف ”مكيلع مالس نكت يم ايكسا بد

 مث اقدص قوق نوك نا بجا نكلو *غولا.انع لثمكللع نوكي نا

 ةعذ ىل هللا ابلداف ةفح ىتسنم نالف انا اق تنا نم هل ليقف كلذك رخآلا اداث

 روكذملا هدلو هعمو ىلم ىلا نامع هو>او وه هجوت ام دعب ىتس ىلا اوعجر مث

 مرام داوو كاانه ركب هنبا جوزتف نطوتلل هيف اولزنو عموزرقنس دلب اواصوف
 هل ملكتي كلذ ىلع ناع ربدي الو مهل ريغصتلاو لالذالا يف ىله لها عرش مث

 1. [,عق 0ءاناك 2355. هاا ارح.

 2. 348. 8 : اوزاشل .

 3. رحب ىأ 1م01ننغ عد رصدتتع لان طتق. 13 ءا دقموانع لفطق 16 طق. شل

 4. 115. 13 : هلتاقلل .

 5. 0ع معمطعع لع مطتبصقع هدا "غمغاغ لعدد ؟مزك لهصق 15 طمقتعوع لان ط5. ذل

 ممواغاعع ةساعتا زملسعع لع اذ ندع عا ةممعا ؟كنأ مانمممصعغ 015 !0أ8.

 6. له مطعقعع نبأ ممغءوغلع قا معمورم0نأأع لعاناع 1015 مقل“ ءظالعانا' 0888 9

 لعانزز رمعع. لل هأ 7.
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 ةوعاطلا لوا: ف رخآلا عيبر نم رشاعلا ةعمملا ةليل نيعبرالاو ىناثلا ماعلا ىف

 ل ا ل ا ال ل لاما لون انمكو فك ىعسملا

 ىلا 0 صوه ةهج ىلا مسق نيمسق اوراسو ىتس ضرا نم هوجرخي 'و (54)

 رخخا ليسو اكسآ نم كلذ بلط ند كنس ىراي مسقلا هذه قو عرك ةهج

 قوت اسلي يال هال ووصل 0 ىلا“ ةئايزا هلل و هم ”تلط  كالذك

 اليل غاك ىلا ءالوه لبق 1 مدقا دقو اين ازكا ه1 عاملا

 هريسم ىف ناموب هيلع زاحو 6-5 ىلا هبوره 10 "الحا نإ رك

 مايا ىف ىنح ىلا *هلسرا ىذلا هلوسرم اذا ًاريثكك هب علوم وهو روكلا قاذ ام

 ايكسا هيلع ”اوحاص هعابتا هققحت املف ريخ لك هيفو براقلا ىف عجار هتطلس

 ه7 101 قلق ركب دقيعات 5 همادق ىسر ىتح مهدصقف انهاه

 الو مويلا ىعاتمب سيل لاقف تدرا ام اهنم عفرا كعاتم لكلا هل لاقو روكلا

 هل او هكا الف هينكي اما"ءاطعاف كلا ىذلا“نمديزا اعطاق الو. اقرا عجرا

 رف هعم ىغمي نا لوسرللا هنم بلط مث هب هدهع لوطا هنطب ىف ام عيمجح ايقت

 ام عيمجب ايكسا ربخا تلصو اذاو ةيفاعو ةمالس كّسرط ىف ضما لاقو لبق

 ا | را د ملل رلااع ا ح اك الو كيو ى ب: يريح

 تكنت لصو مث ”ىرج ام عيمجم هربخا ايكسا غلب املف ريخي اوسيل ىتس لهاو

 دجوف هيلع ٍلسِل دوم هيقفلا ىضاقاا تاكربلا ىنا راد دصقف ليلا رخا ىف

 1. 115. 5 : و 1.

 2. 0115. 4 : هتساير.

 8. ا[دصعمسع لهصق اع طع. خل

 7 | ا

 5. 5[0. 4 : اوصاص.

 6. 315.8 : ميفو.
 7, عا 8. آ.ع5 0عان> 72255. 081 ارح
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 1_0 0-لا

 هع 1

 'لاقف ًالوزعم ىنعي زمترام تناف الاو ىراف دئد تناف كيعس حجن نا هل لاقف

 حاترتو هدعب ىذلا ةحارلا رهشو اذه رطفلا- رهش ةمرحب هحلصي ىلاعت هللا

 اوناوكل ةماوخ نم أريثك همبتاو وزغلا كلذ ىلا راسف ىللاعت هللا ءاش نا ًاعيمج

 نم نكم ىتح لايتحالا فطلب لاجرلا ريفنت ىف عرشف هرذعي اليل هيلع ءابقر

 روصنم ةيرق ىفوهو هلزعو ديدحلا ىف م,ليكو هصاوخ عيمج ضبقف ”هريبدت

 ىناث .اعبرالا موي ًاضيا هيف ىلوت ىذلا مويلإب قفاوو ةنطلسلا هيف ىلوت ىذلا
 املو روكذملا ماملا ىف ىتس .لعا دنع ةحازلا رهش وه ئذلا:ةدعقلا ىذ رهش

 ٠ مويلا اذه ىف الا مهفا مو ذئموي اذهب ىل ملكت لاقف ربخلا هغلب

 ردا اللا تيانلا

 روكذملا خعراتلاب نالزعلا موي ىف زمترام ىراف دند ةيلوتب ليعامسا ايكسا ىلوتف

 ماعلا اذه ىفو نيرهشو نينس تس ايف نكتب دمع ثكمو ران هل لاقي عضوم ىف
 ىلا هيقفلا نب نمحرلا دبع ىضاقلا ىفوت ةيامعست دعب نيعبرالاو ثلاثلا ىنعا

 رخالا ”عيبرلا نم نيرششعلاو ىداحلا تبسلا ةوحن جاحلا ىضاقلا هيقفلا نب ركب

 دمح نب رمع نب دمحا جاحلا هيقفلا ىلاعت هللا ىلو هقبسو ةنس نونامتو نانا هرمعو

 قوت ىلاعت هللا همحر وهو دحاو رهش ريغ دحاو ماعب *ةرخالا راد ىلا تبقا

 1. 318. هل : لاقب.
 2. [ععاسسع لممصغع عم رمقت"عع لقهصق اع طدصق. قل : 1 اعءاع لان طق. قة ممرتأع

 ءريب وت, ©[ ©111]6 013 15. 13 : هريم ون.

 3. 316. 4 : عبارلا
 4. 8آك5ؤ. هل : ةرحالا.



00 

 اذك عضوم هدسج نم ضبقاو هنايصح نم دحاو نالف دنع بهذا لاق ىل

 ىتعيدو نم هدنع ىذلا كيطعي هنسو ىنس ةرامالا هذه فرىع اذا هل لقو

 هطلت و ازد لوفرلا هي قعاو هم اهضقا

 هل لاقف ةنامالا كلل ا ا د اكل ءاحا ءنم هاو ةناغآلا هْنم

 لالا كا 7 د ا كلو اناث ىدع رحت اهب اهالوا و: ةيرطا هنا مق

 لشد عطددضتلا نا دع جاحلا اكن فر ع دقو دي لوا دب الو ةغانلاب كلت

 رششب الو ريخي دعب ملكت ام مهحاورا ولو ايف نولذبي عمحا هتليبق ' لها دنعو
 ًابراه جرخو دلبلا نم 6 7 ةليقلا | هن هلع قلاع 4. لق ناكادقو

 نيذلا لالق سانا عم مهنم نكمت ىتح هل لاتحا ىذلا وه دود ىلع ركب جه

 نوملكَتي ىنس لها لمج مث هتطلس ىف دابلل عجرو ًاديدش ًالتق مهولتقف هعم (ه10)

 00 ال را نو اتلبرا كلدن عسب اهلذ ةمب قلتي لحال تن افاد

 دع 55 1 هاك من تا ليا  هيئارحأ» ىر ةنعارم اف هتماعو ءاحل

 ةميغلاب كنبو انتيب ىتسي نم انل *ركّذت ىتح انه نم موقت ام مهعمجاب هل اولاقف

 '*ىبد كنسرأب هنا هناك ناي ال[ ذب د رف وه هراتخي وا انتعاج *راتخت نا اما

 دبل 1 ا

 لصو املف جرخو وزغلل زهجت مث ةميغلاب تسي نم ءازح اذه ةحيربلاو ءادنلاب

 رمت رام ىراف دند ثعبو هيف لزن ةطلسلا هيف ىلوت ىذلا عضوملا روصنم ةيرق

 نيعبرالاو ةهثلاثلا ماعلا روهش ددأ 10 رهش ّق كلذو شدحلا عم اع

 1. ل[: صواتع لهصع اع دصع. ةل

 2+ ال 1 رفع تارك لن

 3 1248: هذ .: راج

 4: آه ؟هءملتهدازمص 06 هع دصمأ هدأ لمصصك# م1 16 طمؤ.. قل : 13 16ءأانع بدر

 011ةرعدأع لع ءعالع 306همغ6معء مادتع طقاتأ, ؟ع ا"ماتكتع لقطع ]ع5 0عانل> 55.



 ا

 لصو مث مهلا رظنا ىناك مهتالاقم هذه دود ىلع ركب ىكبهل لاق هيلا !نغ ىذلا

 لصو املف ْمْرُك ىلا ازغ مث ىأسالا نم تنك ىلا دعب دحا اننغ امو غاك

 اوعمس دق (ه+) مهو مهربخم اوتايو رافكلا ىلع اوعلاطيل ةعيلطلا ثعب مهتكاسم

 ةعيلطلا ثمب مث رافكلا ءيجمب هوربخاو ةعيلطلا عجرف ريب ءاج هلاتقل 'اوزهخل هربخ

 ذكي قيرطلا بروهو كلكتدل ثعف مهوندب. اوربخاو برق, اوعجرف هينا

 هعم هل در الو ىنادوسلا معرطشلاب بعلي لوسرملا هدجوف مهصع اوفقوي نا

 ونعو هللا ايم اكلنا ٠ ىكوق اني "ناذكلا برتقا ىتح سللا كلذ. ُهاهلال

 تفتلاو ماقف هبعل متا ىتح ملكت اف انيلا اوند دق رافكلاو لالا اذه شيا حيصي

 ذئتعءاس لمع ام لمعف ًاريما نوكُت نا قدحتست ال ناملا اذه اي كلوا لاقو هيلا

 لمفا كولصو مهاه هل لاق نيربدم اولوو رافكلا مزهناف برحلا تالامعتسا نم

 ًامظع ًافوخ هم فاخف دغلا ىلا مهتواتش مهو ليخلا معتق تدرا ام مهب

 ام كلكتدل لاقف ”غاش لك تومب ربخلا *ءاج ليلق نع غاك ىلا عجر املف

 ىف دايم كل قي ملا كحنو لاقف غاش لك تناف ناكملا اذهل كإيأ الا هللا ىنادا

 الا ابل راتخمت الو انيلع عضاوملا دكوا نم عضوملا كلذ نكلو ىلب لاقف وزغلا
 ًانالف الا ىتفيلخ لمحت ال نكلو هللا ةكرب ىلع لاق دب ال لاق دب الو لاق تنا

 مث تركذ نم لعجت الو ايف كيقبن ال تنا بهذا لاق دسبو ىلو املف هل عئناف

 املف هلع ليل ةدحاو 21 رولا كلت ىق هسا دنع ىلا قعذ لعاسلا |

 ىنكرتت اذكه كعارذ ناك هللا نحبس هل لاقف هعارذ ىلع ضبق هيدب نيب سلج

 دهج ال هل لاقف هدنع ءىش هركا ىهو ىلع *زقنت عدافضلاو لكأي سومانلا

 1. 2315. 8 : اورهش .

 2. 315. 1 : هءاج.

 3. 218. 8 . عاش 8 8

 4. ةلعيارقلا# ققحي



 ل

 اكنا اماو ناعلا, كالهلل كسفن :ضرعت ال هل لوقبو كلذ نع رمع نرف هاخا

 ”ضالا كيال 00 0 لا راو ةحار اياضام ىو اح نه: ىموم

 ها لك لا ا يد ةرادعا هوب انئادلا كئاصنم ريكا ىو

 سما يدلل حلاو ؛ لناوشالا)و غلاو ملا 7 ل لا د6 ف

 ليل د 200 ابا دكا احلا ”وررعلا علوم دعسالا ناطلسلاو هليبسل ىضم

 مسا سامرتنو ىف تنكو وه لتتقاق * تنك ىلا هسفنب !نغو هوهركو ىنس هنم

 ” مهولصح ىّتح هوعبتو هركسع عم برهف ًةشحاف ةيزه تنك همزهف عضوم
 هلمتحاو لزنف ناصحلاب هزاتجي نا ردي ملو ىلاعت هللا الا مهاجت ام ضاخضخ ىف

 اماو تنك شيج مبنع عجرو ناكملا هب عطق مس هود لها وك ميه ةقتع لع

 روكذملا ىلع ركب هل دم بورهلا موي ليل تإب امياف رذم رذش اوقرفتف وه هشيج

 ترط ىذلا ةميزهلا هذه لاق نا ىلا همم ثدَح قبو هيلع هسار لعجو هلجر

 ةعاس تكييت لها لوق. امث ًاظبغ ىلع دشا ام تاقشملا هذه عب عم ىلع

 يركتس دجسم ءارو اوعمتجا ىتم ضعبل نيفجرملا ضعب لوقيف انربخ مهلصو
 ىف نكس دقو دلبلا لاوحا عيمجم فراغ هّنأل ًانالفو ًانالفو قا 0 نما

 ع ىرك نكت ع لع "انرط ام نابت اب متعمس له ةءارقلل هتاشن. ىف يركتس

 0000 د ا لوقف هلع انزط ذل "امو نوعمتسلا لوقف كنك

 وه دمع اكسال عنتما ىذلا دعب طوغت ام نولوقيف مهلك هشيج توعد تح

 : الك 38د كت عك8 : ةد كم

 116: 2 ركاشلا
 . 413 + ورشا
 1 1191282 تك

 5+ 806: ميلصح .

 6. 215. فن نط

 ا 154 تاع

 ورك .رح



 د

 مل نا هل فاغ همع دالوا ىنعي موقلا ءالوه ةلباقمب 'انل ةقاط ال هل لاقو عنتماو

 ماقم ماقو لخدف ريكأا سار ىلع نوكي ال ريغصلا ناكولو وه لخدي هيف لخدب
 داوعالا نيب ىذلا اذه نم لاقف ديعب نم هيف هارو مرف عاش عجر املف ايكسا

 هال لاقف نرفنت ناّتع برتفاف اهرا دحا لكاف ىسارب رست زيكا

 نأ دارا املو جرخف هناشرح داؤعإ هسار برضو ايكسا داوغا نبي 9

 جرخف هنم نكم ىتح هءارو نما شيرحلاب نائع هامز ناكملا كلذ ىفف لخدي

 ىف مرف عاش لصوف ًاناطلس تبثو سانلا هعياف هيف نكتب دمم عجرو ًابراه
 عطقو ىكموك هضبقف حرملا هل اووتكي نا مهنم بلطو ىسرملا هباحسا دنع هبوره
 هلتق مث ةدم هل لهماو ذئتعاس هل هلمع ركشف اكسال هب ىناو لجنملاب هسار

 راد نم دخم *جاحلا ايكسا همع لحرو هموق نم هعم ةريثك ةعامح لتقو

 ةهج ىف ةئيدملا برب عضوم كاكتك ةريزج ىلا هب٠ثعبو ايف لخدف ةنطلسلا

 وهو ثكم ام هيف ثكمو ىراف نمرك ناْمع هاخا لعجو ايف هنجسف برغملا

 هبيبحو هبحاص هلال ىتس ىلا هب *ىخغل ليعامسا در ىف ريب ىلا ثعبو ةنطلسلا ىف
 هتننا هجوزو .ًادبا هتردغ ىف ىسي ال نا تحضملا هقلحاف ةلاوفطلا نيتك نا

 تافشاك ايف سلج ىتم هتيدان ىف دمع جاحلا اكسا(وم)كاس ووضع رخو

 ةجاحد خورف ةيام نم ريخ دحاو ةمامن خرف رام ناي هلع حيصتو نهسوٌؤور

 ىلع ةدايز لاجرلاب اهلجاو اهنيزو اهعسوف مايق نسحا ةئطلسلا كلت ماقف ًاماد
 ةرثكو تانيقلاو نينيقلابو برطلا تالا عاوناو ةرخافلا سالملابو ىلق اوناك ام
 نال تبصناو قازرالا باوبا ايف حتفناو همايا ىف تاكربلا تلزنف حئانملاو اياطعلا

 ىهني اماطو نيملا ةيشخ ايندلل هردص حتف ام دمم جاحلا ايكسا نيئموملا ريما



 ا 1

 نيتيلب ةصيقو ةمامع هيدب نيب عضوف قحسا ادان دحاو موي ىلا هنواتشو هيلع
 جرخف بعرلا نم تاف عضوم ىف هانرختدا ناجح هللا دع نرف كوخا هل لاقف

 ىَب وهو دمحم جاحلا ايكسا ريمالا نب ىاصولع مرف عاش دنع ىلا قحسا

 اوقفتاف ادنا هدعب لتقت الو انيف هلق رخا اذه ءاسن تنا له تكسا لاقف هربخاف

 ىرك دم مملب ايف وه لتقو روصنم ةبرق ىف هولتق ىتخ ارس هيلع اوفلاخو
 ءاعيرالا موي نكتب دمع دب. ىلع دمت جاحلا ايكسا نبا ىم دند دمع عملب هفلخو

 ذئموي ةنطلسلا ىف هتدمو نيثالثلاو عباسلا ماع نابعش نم نيرشعلاو عبارلا

 ركل راب ارك ما ءاحو ماوي ارتمع هير رق هاو نا

 رمع نبا نكتب دمع ايكسا داويلا دعسالا ناطللا ىلوتف لنقلا رشإب
 هلنق ىلع اوقفلا امل هتوخا نا كلذو روكذملا نيراتلا (ه6) هتوم موي غازك

 نا بوكرلا ىف شيرملاب هيمرا لاقف ' ولع مرف غاش مهنم ربكآلا مهل كلذ نمض
 هفداصو امرف هرش نم اوملستو تومال ًاعيج متلا ديدحلاب ىنومراف هتاطخا

 بوكرلا ىف هبنج ىلا هئيجمب سما ذئتعاس يكرب عم ثدحح وهو رسيالا هفتك ىف
 ل الويختلا اب وهونهيا مدلاو ةقتك ق:افقأو شررحلا ارو كرب تقلاذ

 لئاَق نا داراو يكرب برهف هلق ةوقو هتدشل 'ىش ىندا هيلع لزن ةناكأ ةحسقل

 ديدحلا جرخاو هلزنم ىلا بهذف نانعلا ٍضبق نم ىرسيلا هدب نكس انفاق

 عم لاتقلاو برحلل دادعتسالا ىف ةليللا كلت تابو مظعلا بصعو حرجا ىوكو

 ليسي مدلا ّنا هرركيو فاحيو ظيغلاو بضغال مونلاب لحتكي ملو ًادغ هتوخا
 هويلغو اولتاقتف مهنيبو هنيب ةكرعملا تماقو جرخو مزحت حبصا املف ىرجيو ًادغ

 يراف نمرك مرف عاش دجوو اوعجرف هولتقو هوضبقو هوعبتو برهف هومزهو
 ىناف ايكسا نوكيل كلذب نرفنت نامع هوخا هيما دق داوعالا نبب ىكسا ماقم ىف

 12 845: 8 : اولع: 206: 12 : وَولَعم
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 ان تمئمو انش تس اذا نالاو ايءدا هللا لقتف هدب. ةفالخإ كل وعدن

 هيلا اهسقر“ كل ءاعدلا ىف ىلاعت هللا ىلا اننفر (ه+) ىتلا فكآلا 'تلاز ام ةمرحلاب

 قحسا مرف نب جرخف ىسوم ايكسا لحترا ةيشعلا ىفو اوعجرو *اوءاقو كيلع

 نع هبذِخ نكتب ذمم يراف نمرك لصو ىت- هماقم نم دم جالا ايكسا نبا
 تحريف لمعلا اذه ىلع كار .ئذلا 'نكيا هل لاقو هلا: تفتلاف هماقف ىف ارز

 ىذلا خيشلا اذه لمع نم غلا هل لاقف بارو نم ىنذجتو انه ىلا كماقم نم

 قئتعاس هانا تنك نا ةفاوف :فوخل الا هل زبن امو هلع هلواطتو اكساب. لدق

 دنع رمسلا نوندحتلا ءاح تسمملل اولزت املف راثلا ىف دلخا تنك ولو هتلتقل

 مرف نب نم تروص ىلا اهلاحب ةصقلا هل ىراف نمرك ىكْخ مهتداع ىلع ايكسا
 نكلو طق تفاخ ةدحاو ةرعش ىمسج ىف ام ميظعلا هللاو ايكسا لاقف قحسا

 نمركل لاق ًاغوو افون هنن نم؛تال+هنم ا لكما يح تازام اطار

 56 امهم درب لاق من لاق هيفتك ىلا امهمفري نيذلا هيفك *تيار اما يراف

 الو امهمظع لثم تدار ام امهف دش ”نيغراف ىلا امهيدب نيعفار نيفتكلا ىلع

 جنج ىلا اوعجرف هلزنم ىلا بهذي نا *هترما كلذلو امهلاخمو امهباينا لثم

 هسما نم اومتغاف هتوخا ن. نيقابلا لتق ىف عرش غاك لصو املف هيلع نيبضاف

 اكسا نبا هللا دبع نرف ضق دحاو موب ىلا كلذ ىف لايت>الا ىف اولخدو

 نوموهي هلق اذا هنا ىلع ًاعمح نوقابلا ”قفتاف قحسا قيقش وهف دمم جالا

 "5| 8 يا

 "1 ا اوماقق.

 115. 8 : قوغلا

 115. 8 : هيفك ىلا اسهعفرب نيذللا هيفك ابفك تيار اما.

 315. 4 : نياق.

 115. 13 : هناا .

 115. هل : نوقابلا قبقش قفتاف.

 نإ يح عض حو رح

 -ل
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 سفنلا لتاق نوكأ ال نا نم ًارارف الأ اهتلعف ام تيار ام عيمح 'ناب ىلع دهشا
 نب دم هتباب قداصو لخيدو وووشف هن هيلا بهذف هل ادب ام لعغ نالاو
 اند املف مرف كنب ىنا لتقت ال تبا اي هل لوقو هسار ىلع فقاو ىسوم ايكسا
 مث نال توملا نم ىل دب الو ينب اي لب هل لاف 2 ىركدلا د حا ناقلي هنن
 ىسار ىلع هل بارتلا عفرا الو ايكسا هل لوقا ال ًادبا اهلعفا ال لاصخ ثالث
 نب كند قفلا عم كنك عفلا ىف هلتق لبق هلتق مث هضبقب سماف هءارو بكراالو
 00 ىلا 2 رق ما ناتيئالف اعامان ةلاخ انناوب مح اياز اهو. عاززك زمع
 مرد لتق مث هللا ذاعلاو اناق امدرو نيبح اهف العحو ناكملا كلذ َّق 0

 ىتس ىلا عجر مث ىراق نمرك ىرك نكس دمع لعجو نميلس و
 2 1 هيقفلا ىلاعت هللا يلو هاقلت 0 غاب املف ىح ضرا قيرط ىلع

 2 0 ا سن هيردعا وم جنج نم اوجرخ ةبلطلا عم

 عديت نع وف نإ سو هلع لا لك هنو سرا ىلاثتا لا قزح ىف كنم تلظن

 امهضرغب ةنتفلا ىف الخد امو ادج امهنع نيضار امهضرا لهال نارإب اهو ىربو
 نايع نرف نع افلح نا ناردقي الو ًاربجو ًارهق امهسفنا ىلع فوخلاب لب
 ىتءافش درت الو كلذ *لعفت ال خيشلا هل لاقف انوفتو ىدب ازواج دق هل لاقف

 000 تنك دق هل لاق خيشلا سايا املف دب الو لاق

 ريما كراملا دعسالا كيسا ةيالو ىف الا 0 الو ةيفاعو ةحار انبص امو ىلع

 00 010 ا ل لطب  رسلإب ال رغد انكف د جالا اكسا7نيتوملا

 هل ضد ضر تيب من انل لبق نيملسملا ءاجر هيف ىذلا كراس دلو

 1. 3[جمواتع لقصف ]6 طق. 1
 9. 215. 7 : اوفعت.
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 هو

 رخب نالجر نانع كيخا عمو يرك دم عملب هل لاقف ةمادنلاو ' بعرلا ههجو

 تناو اهدحا وا نيذه عم لجر فلا ىف ناكولو هتيسن رخالاو *نرك نرك

 كلذ ىف اولاز امو هتلنل سكعلاب ىمالا ناك ناو كبلغل لجر فالا ةرشع ىف

 اذاف مهلا اند ىت> بيغي ةرمو رهظي ةيم بارما ىف اصخش *اوار ىتح سلا

 يبل لاق كب ,اج ام لاقف بارتلا هل عجرو لزنف روكذملا نرك نرك ركب

 موقلا عم نوكأ الو ةراسخلا نم ابره تئج امنأ نائع هركب الو كتبحمب
 لاقف رخالا ءاج مث يارلا باحسا ًاعيح موقلا نال لاق ماو هل لاقف نيرساخلا

 التاقتف ناثع ءاج مث ًاميظع ًاحرف ذئتعاس ىسوم ايكسا امر لوالا .لاق ام لثم

 ىديس ناثع مهنم ريثك قلخ امهنيب تاف نيثالثلاو ةسداسلا ىف يَكو نكك أ ني
 تخا نبا سكت نبك هتخا جوز يك نرشغم ريب ىلا ليعامسإب برهو هريغو

 نانع يراف نمرك اماو نكتب دمع ايكسا ةبالو نمز ىلا كلانه (ه؟) قبو لكأ

 ماقاف نمت ىلا نامع ىهتاو نورخاو لك مرف كنبو نلف يلع هعم برهو برهف
 مزعو ونك ىلا زاج دق نلف ىلعو ةيامعستو نيتسو عبرا ةنس ىفوت نا ىلا اهب
 ونك ىف قوتف كلذ نيبو هنب ردقلا لاغ ةفرسملا ةنيدملا ةرواجعو جالا ىلع

 هيقفلا ىضاقلا تاكربلا ىنب مرحتساو تكتت ىلا عجرف *لب مرف كنب اماو

 هراد ىف لخد نم عيمج لاقف لت ىف وهو هل ةعافشلا ”بلطو هيلا ثعبف دوم

 تلخد 1 اادلاوا لع هرشنل لالا بتكلا عفرف هدحو لب الا نما وهف ٠

 تاكربلا ىنال لب لاقف *ىناف أضيا هيلا كلذب ثعب بتكلا ءالؤه ةمرح ىف

 1. 215. 8 : بغرلا.

 2. 315. 4 : نرك ركب.

 3. 315. 8 : ارد

 4. لب عع (ممانكع لقصف اغع لعند ممقؤ.ر طلعص نانا إل ةلا كك - ل ءعقانق لك عر كل

 5. 5[1. 18 : بلط ىف.

 6. 231. 8 : ىبال لب لب لاقف ضيا .
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 نبيا كوبا هل لاق ءاج املف انيلا عوجرلا نع رخاتف وه جرخ دقو ىل بارشلا

 انا يلو م اولا ارا دل ل طش اه ضصلاوا ءوبلا تلقو

 اعو كلا ١) 0 1 اذهلو ىل بارشلا هنا نحسن امر انا: داطصات ةباغلا

 امل عمسف هنيبو كنيب ريثلا )0١( ببس نوكت ال نا ىتمرح ىف لخدو ىبسح

 كلتو ايكسا ةيفاع نع لاسو هلجر ىلع وه ماقف لوسرملا راضحإب ىماو عاطاو

 لكآو هبراوق رمعو هيلا ىضملا مزعو باتكلا هل ًارقف نيعيطم اوناك اذا مهتداع

 ”0000 ل يي لل نفاع م وسلا عتق ها
 دحال بارتلا عفري ال اذه ىسارو براوقلا ىف ام اوبهنا هتعام لاقف ظيغلا نم

 غاك ىلا لوسرملا عجرف ايف كش ال ىتلا ةقيقحلاب فلاخو هرادل عجرف ًادبإ

 ا ]| ةينحو ةفلا تساقو عرادتت ىلإ تسلل نيك قرح اع هيحاو

 هيقفلا ىضاقلا تاكربلا وبا مالسالا خيش هاقلت تكتت ىلا برق املف شيلا

 املف هتوخا نيبو هنيب حلصي ىكل ىرت دلب ىف ىلاعت هللا همحر رمع نب دوم

 ال لاق ىنع ربدتست م هل لاقف ههحوب هلباَش و ىلا سنا دع سلج

 ًافوخ الا كلذ تلعف ام هل لاقف هترمعا نم نينموملا ريما علخ ًابجو ليقتسا

 ماي نا نم تفخ نلف يلع هب ىما امب الأ لمعي ال نينس نم كو ىسفن ىلع

 مهنيبو هنيب ةنتفلا بنتجيو هتوخال وفعلا هنم بلطف هتملخ اذهلو ءوسب ًاموي ىلع

 اند ىيرضاو ليما.دل لاق ضرالا ىف داسفلاو محرلا عطق نم هيف ال

 تامومسملا رابكلا ناشرحخلا نع ءاطغلا هل عفرف لظلا ىلا اوعرسي ًاذاف سمشلاب

 مع اونعاف كلا نوعرهيإ اوملات ىمو لظلا وه تناو سمشلا م هده لاقف

 لولا كلذ نم مهلا ' ضهنف تكشت ىلا عجر رمثلا ىلع ممص هنا |ءرءانلو دشنخ

 ىف رهظف لاتقل هيلا ءىحلا ىلع منع نام ىراق ندرك نا عمسو 5 لزئو

 1 11. 4 : صيف.
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 قضي ال نا ؛فاف لصلا ىف ريسالاو ةالصلا لق ىخنالا دنع مون دحالا موي

 ةالص سانلا ىلصف ذئتعاس ًاريما ناكف هدلاو هل يف ةضالا“ وتس سرا

 ىف اهبنم هجري ملو ةنطللا راد ىف دلاولا ابكساو هراد ىف وه قبو ديعلا
 رهشأ ةتسو ةنس نيثالثو ةثس ةطلتللا ىف دمج جاحلا اكسا ريمالا ثكمو هتايح

 ردع عبارلا بايلا

 ىراف نمرك دنع مردنت ىلا ريثك ب رهف هتوخا لتق ىف ىسوم كسا لخد مث

 كلذل متغاف مهريغو ليعامساو ”نرك نك ركبو ىديس ناثع مينم بابوي نام

 0194 لليل عا ةلقل نم“ ضآ 7 هتف ىع 99 ىخا نا هيثدحمل لاقو

 ثعفف هنيبو ىنيب ةنتفلا نم فاخا ءابفسلاو لذارالا عم الا سلاجي الو هناسلج

 هتدلاول رخآ ًاباتك لوسرملا ىطعاو ةنطلسلا هلوخَدب ةملعاو هباتكي هلوس رص هل

 بتكو ةروكذلا ةدلاولل ذثيح نخالا غلبي باتكلا لب م ىنم هل ركقاو سك
 ببس نوكي اليل نامل ملكتي نا هيبا ةمرح ىفو اهتمرح ىف لخد هنآ هيف اهل

 باتكلا ذخاي ملو هيلا تفتلي ملو هب لابي ملف هيلا لوسرملا لصوف امهنيب رششلا
 تمفر هل تلاقو هتلكو هلا تهذ هبف ام تملعو هئارق املف اماتك ةدلاولا غاف

 تفرع لعو با لب خاب كل سبل وهو كيخا ةفلاخم ضمن نا الا ىدث كل

 هب نحسي ام انس ىف ام كتدلو ىذلا مويلا هب كامي ىذلا بقللا اذه ببس

 1. 315. 8 : ىلوت.
 2. [.ع5 0ءاناع 12155. هنأ ىسا.

 3. ةقق. 8 : نرك نرك ركب.
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 نم مهلع قاف ابو عولطلا اذهب هناو>ا نيبو هنب ةوادعلا تدقعناف

 هدلاوا قيرطلا نع ديحن ىموم لاخلا كردا دقو ةارحلا كرامملاو دهاشملا

 ةدعاسملا نه امي ناك امت نلف ىلع حيصنلا هميدخ ىلعو هيلع اك لا

 د ا ا لال زمام 3 معزو ةقفاوملاو

 ددهي ىسوم لع مايا هتمزالمو هنم نلف يلع برق لجال هب دحا نطفي مو

 2 ىحت ىراف كرك ادع ءردنت ىلا برهو هنم قاخف لتقلاب ا هيلع

 210 0 2 ةفلاح نيثالثلاو ةياخحا ىو :"ىقالتتلاو ةميارلا ةعقلا

 مردنت ىف ىحي نرف هيخال ريمالا لسراف هناوخا ”ضعب ع. ايكوك ىلا بهذف

 ايكوك ىف مهلا بهذي نا همماو ءاخ لافطالا ءالوه جاجوعا ميوقتل 'ىجي نا

 حرج ىتح لاتقلاب هوقلو كلانه مهلصوف ثيررهلا مهعم غلبت ال نا هيلع دكوو

 نوكيس امب ملكتي لعجو ًانايرع ههجو ىلع رخو ضرالا ىلع طقسف هنم نكمو

 هيخا عم لاخلا كلت ىف هسار دنع فقاو ريمالا نبا دووادو تائدحملا نم مهيف (50)

 نذكلاوا ناتيلاب “هيا ىلا راشاف غازك رع نب ىرك نكح دعو ليعامسا

 ل1 تناول نأ ظفر زرااكك نوغست ”ىرك نكسب رام لاا كلت قفا لاذقف

 اكس ملطغو حرفا ناقل انا بيعال دب حان لاما كلا

 01 اة دارألا لكم آل لتعامسا؟ا كفر لاا كيت ىف نعوا نات لاوقلا

 ىلا هلسراو ىراف نمرك باو نامع هنبا ريمالا لم قوت مث محرلل لاصو
 هدلاو ريمالا لزع ةنسلا هذه رخا ىفو غاك ىلا هتوخاو ىموم عجر مث مردنت

 : 816 م ه سعال .

 . ل[دصواتع لوصق 1غ طصصق.

 رك. (ن3 خ59 مه 13-171115 :: ةيحاص .
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 5. ]1562 : هاطغو.
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 ءاركآلا ةياغ همركيو هعفنيو ديسلا اذه بحي وهو هنع ىنعو رمع ىبر ىلولا

 ىحم هاخا لعجو ادنأد ةهج ىلا كوك ءارو ةيرق ذئموب ىركس ىف ريمالاو

 ايغاب جرخ امل قوم دنمراو ةنف ىف قوق ءاوعأ ةمنك ايف ماتاو عرق نبا

 ركب ىلا نب رمع تام نيرشعلاو ةيناثلا ىفو . دمحم جاحلا ايكسا ريمالا هدلاو نع

 ٌثتامو رك ىلا ىحن (45) نرف هاخا ىل-را نيثالثو ىدحا ىفو٠ تكيشت ناطلس

 كلابلا ةكرت عفرل كنب ىلا ناف ىلع ثدب عجر املف رمي ىلع مرف كنب كلانه

 مرف كدا وهو مرف كنب مرف لب *هنبا ىلوي نا ريمالا نم بلطو رمي يلع

 راغص نمو ةعاجشلاو ةدجنلا هتوخا نب فورمم وهو +, هل نذاف ذئموي

 هلبط نوقشي غاكءاج ىتم اوفلحو اوبضغ كلذ راكلا هناوخا عمس املف هدالوا

 هناوخا ىتبو لبطلا بابرا نه هبحاصو مّتطلس ىف ريك ماقم ةسايرلا كلتو

 مهم ريكأ وهو هدحو ىموم ذئمراف الآ ًاداسح راعلا مالكب هيما ىف نوملكتي

 قشي هلبط قشي نا دارا نم ىلع وه فاغ مهتالاقم عم لب عمسف ًاميج
 برب ًافورعم ًاعضوم لصو ىتح برضي هيدي نيب هلبطو غاك اخ هما ربدوه

 صاق هدحو ايكسا لبط الا لبطلا عيج برض عاطقنال دح وهو ةنيدملا

 نم نيذلا شيلا راك بكرف ريمالا راد باب ىلا هلم نع كسمي ال نا هلابط
 مهلصو املف هلبط قشب اودعو نيذلا هناوخا مهفو هلثم ءاقلل اوكري نا مهتاداع

 توم ةنمرظاالا نهحل لذ نا هوا نم لك هلع ملل اضن

 دقو 'ىشب تملكت ام هل لاقو اليلق هل هسار ىنحاو هناصح ىلع وهو هيلع لس

 ءوسإ ضرعتي نا مهنم دحا ردق امو ىالكءافو نم دب, ال تملكت نا تفرع

 1. 215. 23 : زتمزاف.

 ن0. 2ءةنا-غارع ردك.

 3. 315. 7 : هللا .
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 ايف مهو كلانه اونكسو توف ىلا لكلا لحر نيعللا دمحم جاحلا ايكسا ريمالا

 نيابت مهعياطو ةعيبطو هلو اقل قالا يفز تفلجت داما": نالا ىلا

 ماراكمو قال الا نفاد لات هلا مهصخ واه لك قل سالفلا ياس عئابط

 انا ةلطكل هيو ةنظعا ةرهأ نآلا ةحاتلا كلك ىف هاو بسلا ذماخيؤ :لاتقالا

 مهلاو تادتبا مهنف ءافولاو دهعلا انا ف رت ّك الن باخملاو ةدحتلا

 نشك ةؤنزغ ا!نغ رشع ةعساتلا رخا ىفو ءانعمس ىلع ةيخانلا كلت ىف تهتا

 ادع ل ةظئاو 1 ءالاا نخا ىو 'ءاةقما نيوصغلا ىف لوالا عيبرلا ف عجرو

 فلاخ هعوجر ىفو نيريثعلاو ةيناثلا ىف عجرو راثكأ' ناطلش ةلادعلا ةوْنْع

 هعم عجر نيح هدإب ني ال1 هلشر كلا اودللا فر قام تك هلع

 ها ك0 ةواحر تعلم املق ةمنفلا كلت .نم همه (نظحتا« ةأوارعلا كلت أَقْم

 هل اولاقف هباحسا هءاج مث تكسف تطوغتل هتيلط نا هل لاقف همهس نع يراف 1

 1 لاق الا ناقتا اناستآلا نآلا ىلإ: اعاضارحام ةشقلا ماده" ' اهناهتس 3ك

 نوطوغتت مك ناو ىدحو طوفتا الو تطوغتل اهتلاس تدع نا ىراف 6

 داعف ديرا ىذلا اذه مكيف هللا كراب لاقف كعم انج طوس ]واقفة تلاط 5

 اوجرخو اوعنتماف ميظع لاتق ىلا مهيب راصو اوفلاخف ىناف هلاسف ىراف دند ىلا

 تع انف ىلا (لعا'ةلود" ضارقنا ىلا دم ياحلا انيكشا زيمالا ةعاط نم

 نيرشعلاو ةعبارلا ىفو « الين مهنم اولان ان مهلا !ننغ نيرمشملاو ةئلاثلا ىفو ء هسفنب

 ىف لزن نيرشعلاو ةسماخلا ىفو « هلتقف ىتق ماق ىلا رمع ىراف نمرك هاخا لسرا

 ناك رم رت اا كاب نا كنار ةنداليلا قو ء ناطمرا نم رفع نماثلا ىف ريك
 نع روج ملاص روم ىلاعت هللا ىلو بجتحاف لوالا عيبرلا نم ثلاثلا مويلا ىف
 كرت مويلا اذه ىنف ةبلطلل لاق ةسردملا ىف سلج املف جرخ مث مايا ةثالث سانلا

 اعامهس: ٠ +1155 12
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 دمحا خيشلا ديفح ىرك ىفطصملا 5 تكنن عفن نيبو نمحرلا دبع ىضاقلا
 نطف ثيح اندادجا دهع نم ةوادع هذه عفن لاقف دمع ىضاقلا ايف ددشف نكس

 نمحرلا دبع ىضاقلا كدح لمع نع دم جاحلا ايكسا ريمالا دمحا خيشلا ىدج

 ىلع ىك ىرك كح ريمالا لسرا ريشع ةمباسلا فو ءان كدنع ىلا ىعو هلزمف

 ةوزغ |نغ رشع نماثلا ىفو ٠ انك تق عم, نرف نغاب ىلا.ىركدحم عملبو نلف
 ىف ًائاغ لك ريكلا هنبا نا لالا كردا دقو راز ىف هلئقف 'ضنيت ىتتملا نيعللا

 توف ىلا دنا نم هعم ام بره نيمللا هدلاو ىلع ىرج ام عمس املف ةونغ

 ىف لاتحب بف ايف نكسف فلج ناطلسل ملاملا رحبلا برق ىف ضرا مسا وهو
 افصن نيفصن فلج مبلقا مسقناو هلتقف هنم نكت ىتح ناطلسلا كلذ ةردغ

 ةالطلس داقاوكا وهو لمد كلم رجالا نكستازبلشتت ضس هيو لا

 نالا ىلا ايف كلذك ةيقإب مهتطلسو ةنيت» ةوق اذ ًاميظع ًاناطلس ايف راصف فلج

 ينالك هوخا هفلخ ىقوت املو ميري دلو هفلخ لك ىقوت املو نوسادوس

 هل لعب مل ثيحب ةلادعلا ىف يوصقلا ةياغلا غلب دق لدع ريخ لضاف وهو رابت

 (4م) هللا مب ر ىموم نكتك ىلم ناطلس الا اهرساب برغملا ىف كلذ ىف ريظن

 بنس هوخا هفلخ ىقوت املو ”ميري نبا تك هيخا نبا هفلخ يبالك فوت املو ىلاعت

 ةّطلسلا ىف ماقاو ةّلا هلَس الو رظلا نع ىبنف هبيصن ةلادعلا ىف لواح دقو مال

 ؛ نآلا ايف ىذلا وهو ركب وبا هنبا هفلخ وت املو ةنس نيثالثو ًاعبس

 ىتاس ركو ىهرف ىتاس كدو بررو ىتلس ميو بلل اي ىتاس ضنيت هيبنن
 لتق املف كابق ضرا ىف اولزنو ىلم ضرا ىف فاج ةليبق نم اوجرخ ”برلو

 1. 215. 8 : صنم.

 2 2. ]ع ىرومرس عمععرم ءعوأ لع ءعالع !زعمع ممقصواتع 0885 1ع طق. هذ

 3. ]ه2 !1ءعاررتع 0ع ءعع جماتو 0عزتان5؟ هيب هعأ معان 501.
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 انو اضاوبر هل لاقو كر *ةورغ اغا رثع ىدالا'لوا ىفو :ةرشانلاو

 *رببا رايخ نم ريثك تامو ايكسا ىسوم هنبا ةدلاو ىكسب نكراز هتيراح تبن

 نافل ا ا ايو ةكسلا ىفإ جدافغو دع
 مهو ىتس ىف شيعلا انل بيطيإ مهتيار نيذلا موقلا ءالوه. ىتس ترمع لب لاقف
 عضوملا اذه ىف مهب انيتا كلذلو انيدياب لمفلا اذه مهب لعفن نا نكمي الو هيف انعم

 ذئْيُخ توملل رارفلا مدع نم (:7) مهف تفرع امل مهنم حاترتو هيف اونافتيل

 ىنا نب دمحم هيقفلا دلو خيراتلا اذهبو فسالاو ملا نتا ها وع نعم

 ةثلاثلا ىفو ء رع ىناثلا ىف زغب ملو ىلاعت هللا مهمحر دومحم هيقفلا ىضاقلا تاكربلا

 خيش جحلا ىلا :ىقم رص هنيماخلا قو ء لم قو توين ورع ا رعرتغ

 يوحتلا راتخلا هيقفلا هلاخ ةمامالا ىف فلختساو رمع نب دوم ىضاقلا مالسالا

 دم جاحلا ايكسا ريمالا سعاب ركب ىبا نبا نمحرلا دبع ىضاقلا ,اضقلا ىفو

 املو نابعش نم نيرشعلاو عباسلا ىف رشع ةسداسلا ىف جملا نم عجر مث

 براقلا ىف بكر فورعملا ىسرملا ذئموي بك ىف وهو ريمالا هب عمس غاك لصو
 هلا لسدن نكح ىلإ تاكا وبا زاج مث كلانه هيقلو لاقل غاك ىلا هحوتو

 روكذملا هلا ةمامالا كلت ىف سي ا تك لها نق ريتك نظف ةفاطو, ةمالتن

 نمحرلا دبع ىضاقلا اماو سانلاب ىلصف دجسملا ىلا ءاح هلوصو موي رهظ ىفو
 خشلا ربخاف نيس رسشع ىلا *ىثب دوم هيقفلا هل ملكتي ملو ءاضقلا كلت ىف قف

 ير الا ل رق كاذب د حاطا اكساب ىيمالا نكي دعا

 جرخف دوم ىضاقلا هيقفلا اهلوتم اهالوتيو نحرلا ذبع ىضاقلا اهنم 0 نا

 نب دمحا نب دمحم ىضاقلا نيب ةموصخو مالك عقو ”ليبزت اذه ىلوتيو اذه

 ٠١ 11 7 جزعت دمع ادعيمع لع طستغ طماع لقصف اع دصع. لل
 9, 315. 8 : ريباز.

 3: 1161 هي: لجاذت اذه قو
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 هثدح هنا ناوخالا نم هب قثا نم ىتادحو اهزاوحاو تكشن ءاضق تاكربلا ابا

 هنقفلا نأ ىلاعت هللا هظفح يركتولا عيغب دمحا نب دم هيقفلا نيملسملا خيش

 ىلع دحم جاحلا اكلنا ريمالا لد ىذلا وه ىلا ىضاقلا نب ركب |با

 اص كرابم لجر ىتفلا اذه نا هل لاقف .اضقلا هلوب نا دومح هنقفلا

 اي عوطلللا راتخلا هيقفلا لاو .يزكتولا ميلا مالك ىرتا انما الإ!

 ىلع هلدنت مل هل لاقف ةمالملا دشا ركب ابا هيقفلا مال ةببغلا نم عجر املف ذئنيح

 ذئموب تاكربلا ىلا رمعو هيلع هتللد الهف ءاضقلل لها وه نبا كل سيلا ىنا

 نيعست نع ىقوتو ةنس نوسمححو سمح .اضقلا ىف ثكمو ةنس نوئالثو سمخ
 ىف اهنم مس ها مث يركتس عماج ةماما ىف ءاضقلا هتكرداو ىلاعت هللا همحر ةنس

 يوحتلا راتخلا نبا دمحم دنا مامالا هيقفاا هلاخ نبا اهالوو هرمع رخا

 مساقلا ىلا ىدبس ىلاعت هللا يلو ةافو ىف الا ةالصلل دعب سانلا ىدب نيب مب ملو

 ىلاعت هللا مبمحر هيلع ىلصف يسمادغلا ضايف ةافو ىف الاو هيلع ىلصف يناوتلا

 ةسماخلا ىفو ٠ ناضمر ىف رسمن ةوزنغ نم هعوجر ىف ىوت ىف ريمالا لزنو
 ةسداسلا ىفو ٠ ينالفلا ع 4+ لتقو ناع يراف نغاب ذخاو مردنت ىلا ىثم

 ىلا غازتك رمع ءاخا ثمب ةعباسلا ىفو ٠ هتتطلس ىف ظات :جرخاو ربا ىلا اَنْع

 لان امو هنم عتتماف دلبلا ىلع ىذلا ىلم ناطلس دئاق لق ىتف ماق لتاقل نلز

 برق ىف. فب نرخ ىف هلحمب لزتو اكلنا “زمالل ريكا لتنز# 3
 هسفنس ريمالا ءاخ نرفت بقلف نام هنبا دلو هيفو قرشملا ةهج ىف نلز

 ىسلا اذه ىثو هلها ابسو ىلم ناطلس راد عفرو دإبلا برخو هبلغو هلئاقف

 هعضوو دإبلا حلصا ىتح كلانه رخاتف ليعامسا هنبا ةدلاو باد ميسم تءاج

 : عجر مث لوالا هعضو ريغ ىلع

 ةعساتلاو ةئماثلا ىف زغب حو نيمئاط هكلم ىف اولخد هيالوف ىنج لها اماؤ



2 

 عيمح ىف ذفني كلذك هتطلس راد ىف همكح ذفس امفيكف عيا ىف هدام هل

 صخي نم نحبسف ةعساولا قزرلاو ةطسابلا ةيفاعلا عم ًاضرعو ًالوط هتكلم

 رسعن 'ةوزغ انغ ةعبارلا ةئسلا ىفو « ميظعلا لضفلا وذ وهو ءاش امب ءاش نم

 اص ل ال يلو ضوم ناطلت وهو
 ريما بلطف دابجلا ماكحا عيجج نيبو كلذ ىف هفلاخم رف هللا ليس ىف ًاداهج

 ها لا رك ا روكنملا ةبلا نع دع جال كنا نيكولا

 ىا لوح لا ى اكشإ ةلاسز هعلبو .ءدلب .ىف هللا لضوو لبقف شوم ناطلس

 عم مهمنص تيب ىلا ىثق ةرخالا ىف نيذلا هءابا رواشي ىتح هل لاقف مالسالا

 نم نوامعي ام اولمعف تاومالا رواشي فيك رظنيل مرعم وه ىشمو ”ةارزو

 ربا هربخاو هل اودجس هوار املف ريك خيش مهل رهظف مهتاقدص ىف مهدئاوع

 كرا نع اونفت ىتح هنولئاقت لب ًادبا كلذ مكل لبقا ال لاقو مهناسلب مهل ملكتف

 هنيبو انتيب ام هل لقو هيلا عجرا كرابملا ديسلل رسسعن لاقف مهرخا نع اونْه وا

 ال هيما هروص فا رهط قتلا ضخفلا كذب لاق مث لاتقلاو فرخلا إلا

 مهيوغا سيلبا انا لاقف تنا نم ميظعلا هللا كتلاس تببلا كلذ نم سانلا جرخ

 ام عيمجمب هريخاو دمحم جاحلا ايكسا ريمالا ىلا عجرف رفكل ىلع اوتومب ىل

 مهضرا برخو مهلاحر لتقو مهلتاقف مهف لاتقلا نالا كيلع لاتث ارح

 اوراص ءاسنو لاجر نم ىبسلا هذه ىف ىتا نم لكف مهدارذ ايسو مهرايدو

 اهدحو ةوزغلا هذه الآ هللا ليبس ىف دابج ىبلقالا اذه ىف نكي ملو نيكرابم

 نا ل اا لوز هللا كو سس ىضاقلا قوت ةئلا!ءذه قو

 1 1:5 ةاوزع.

 2.2115. 2 : نب.

 3: 118 4 < كايزاز 8 2 نأ
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 ةعاسلا ىف مهاقسف ىلاعت هللا ىعد مث ةيويند ةجاح ىف اهب لسوتي نا نم مظعا
 لاجر ةثامسمحو فلا هعم مب بهذ نيذلا ىدنلاو دارملا قفو ىلع ءاح ثيغب

 قع“ ئزك رك كحو ىعون اكملا هلا كَم قير كفتاو اناسزف نا |

 نم رمح بيطخلا دنع هذخا ىذلا ًاهذ فلا ةئامالثف لاملا اماو مهريغو نلف

 ايش هنم رب ملو ريغ دقف وه هراد ىف ىذلا اماو هدب تحن ىذلا يلع نس لام

 كلت رخا ىف ةعاملا كئاوا نم هل كلذ هللا بتك نم هعم جحو رازو حج

 ىذلا غازك رمع هيخال ,ءاعدلا ىف روج حلاص روم كرامملا ديسلا غلابو ةئسلا

 قدصتق ماركآلا ةياغ همركيو هعفنيو هحي هلال ةياهنو ةياغ هكلم ىلع هفلخ

 ةنيدملا ىف ًانانج ىرتشاو ًاهذ فلا ةئامب لاملا كلذ نم نيمرحلا ىف ريمالا

 (4ه) فلا ةئامب قف'او كلانه ةفورعم ىهو روركتلا لها ىلع امسسحو ةفرشثملا

 كراملا ضرالا كلذ ىف ىتلو *فلا ةئامب هيلا جاتحي ام عيمجو علسلا نشات

 كاذب هل ىضرف ىتس ضرا ىف هتفيلخ هلعج نا هنم بلطف يسابعلا فيرششلا
 لمفف عبارلا مويلا ىف هيتايو مايا ةثالث ايف وه ىتلا هترما ىف لس نا هماو

 ىف ًاحيمج ةفيلخ ناكف هدنع نم ةمامعو ةوسنلق هسار ىلع لعجو هتفيلخ هلعجو
 ىلاعت هللا همحر يطويسلا لالجلا مهنم نيحلاصلاو ءاملعلا نم اريثك ىتل مث مالسالا

 ًاريثك مهتاكرب لانف ءاعدلا مهنم بلطو ايف هوتقاف هروما نم ءايشا نع مهلاسو

 حلصاف ةنسلا لمكم ةجحلا ىذ ىف غاك ىف لخدو ةثلاثلا ةنسلا ىف عجرو

 ضرا نم كلف ًانيم ًاحتف هل حتفو ًازيزع ًارصن هرصنو هكلم ىلاعت هللا

 زاغت ىلا ُكدْنب ضرا دح نمو اههزاوحاو ٍبرغملا ىف لالا رحبلا ىلا َتْنك

 للا لكو هتاوزغ ركذ دنع ىتايس اك رهقلاو فيسلاب يملا عوطف اهزاوحأو

 1. 13 : ىب
 + رصمأق نانآ م ةعغلءمأ 0ءرتانتت# ىرتشاو هقتنانعاتأ لهضق آل. 7
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 وبا نس برهو ركب ىنا نبا دمحم دشرالا دعسالا ىلاعت هللا رصن مث نونافتي

 نكت كلو دعرالا نال تلات قرت نا' ىلا كلانع قف .نيا .ىلا وعاد ركب

 انعم اكسا تلاق يلع نس تانبب ربخلا غلب املو نيملسملا ةفياخو نينموملا ريما

 دج اكسا اولاقف هب الا بقلي ال نا سما هعمس املف هايا نوكي ال مالك ىف

 يتم دوف مهنع هب لازاو بوركلا نيملسملا نع هب ىلاعت هللا جرفف

 امذ مهاتفتساو ءاملعلا بحاصو مانالا روما حالصاو مالسالا ةلم ةماقاب دهتحاو

 يجراخلا مايا ىف لكلا ناك ام دمب قلخلا زيمو دقعلاو للا سما نم همزلي

 نوجسملا قلطي نا رمع بيطخلا روفلا ىف ثعبو دنخلاو ةيعرلا نيب ًايدنج
 اا0 ذآ ١ لقو تاكا هنا رخات هياقم'ىق هدرلل هناي نضت دمع ؟نن ناتحلا

 رخا *ىفو ى تكتت هماقُم ىف هدرف ءاؤ رمع ريكألا هينحال ريب ىلا ثعب مث ذئتعاس

 لتاقو غارك رمع يراف نمرك *هيخا دي ىلع غاز ذخا ةئامامتو نيعستو 5

 هللاو رفصلا رهش ىف جحلا ىلا ىثم رشاعلا نرقلا نم ةيناثلا ةنسلا ىفو *غمركب

 روم ىلاعت هللا ىلو مهفو ةليق لك نايعا نم ةعامح عم مارحلا هللا تيب جْخل عا

 ا هدب لكلطالا ىركعو هيدادلا 3 6ري انتو ىلاعت ها در: روج لاس

 مهلع تبه امل قيرطلا كلذ ىف هتكرب ريمالا اعر مردنت ضرا ىف ىذلا * هللا

 اوتومي نا اوداك ىتح ءاملا نم مهعم ام عيمح فشن رصمو ةكم نيب مومسلا

 مهل تسلا ىف ىلاعت هللا ىلا لسوتي نا هنم بلطف هيلا ثعب شطعلاو رحلا نم
 كس لاق ورح نا دشا لوسرملا رجزف سو هيلع هللا ىلص دم ىلا ةمرحب

 . اط[ددواتع لهصق 8.

 . 1 ةطوتنتع 0305 ل

 . ل[دصعتتع لدد5 ل

 . 318. 4: عمركب.
 فز د نت 5 م . 318. 8. : هلل انوت ةدّلب .
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 نم ًامجار اوعاد 'دخم رس قع: قع نس قوت ةثاامبو نيعستو نامت ةنس ىفو

 مرك دالب لصو املو مهلتاقو نييئالفلاو نيينانغزلا براح ام دعب هز ول

 رداقلا ةردّسب هكلهاف نك عسي قيرطلا ىف كلانه ليس هيلع قلطنا هعوجر ىف

 * ةئاماملاو نيعستلاو نماثلا ماع 32 ماركا: مرخا رم رمتع“ شما 13 يلدا

 ىلع نتنب اليل ًالسع هوئلمو هءاشحا اوجرخاو هنطب هدالوا قشف ةرجهلا نم

 هريجت مايا هنايح ىف سانلاب لعفي ناك امل ةازاجع كلذ ىلاعت هللا لعج مهمعز
4 

 يبنعب ىف هركسع لزنف

 دشرالا دعسالا ناكو مند ىف ىف قلل فىملاو راكي ةيبا "دعنا 0

 املف يلع نس دابق رابك نم يكتلسلا ليقو يدوطلا ركب ىنا نب دم
 املف ةريثك روما, كلذ ىف لحتو ةفالخلا هسفن ىف رمضا ربخلا كلذ هغلب

 رافف هصاوخ نم هعم ناك نميف هيلا هجوت ليملا كلت لبح ماربا نم غرف
 مزهناذ روكذملا ماعلا ىف ىلوالا ىدامح نم ةليل ىنث ىف روكذملا دلبلا ىف هيلع

 فقوف غاك (44) برش ىهو ممكَنأ امل لاقي ةيرق لصو ىتح ًابراه ىلوو هشيج
 ىداجج نم رثع عبار نينثالا موي اهيف هعم ىتتلا مث هشيج هيلع عج ىت> كلانه
 اوداك ىتح ةلئاه ةكرعمو ميظع لاتقو ديدش برح امهنب ىرْخ ىرخالا

 0 آ : دوم.

 2. 315. 8 : ةياملا .

 3. 28 : ةئطلسل .



 هو

 مفر لجال الا كلذ امو مهنكاسم ىف ايندلا ءانبا ىشغي ال ناو هدعب ًايضاق

 دو للا ف 11 ىلا دحر اهي نارا نكانملاو) ءاكتتناغلا: نع ررضلا

 لوصولل ءاملا سار رحب رفح ىف عرش مث نيرادلا ىف امهب انعفنو ىلاعت هللا امهمحر

 اذاف ةميظع ةوق ىف داهتجالاو دهلاب كلذبب لغتشي (؛) وهو رحبلا ىف ريب ىلا

 عضوملا ىفإ ريخلا هكرداو وزب هشيج ىف هيلا مزاع ىك شوم نأ هءاج ربخلا
 تاقالمل عجرف هرش ريب لها ىلاعت هللا ىنكو هيف ىبتاف ' سنف نش هل لاعب ىذلا

 رحبلا ءادو نم بكدلب برق ىف ةيرق ىت ىكنج ىف هعم قتلاف كك شوم
 اكان سرا دكع قل لع قب ةعتاو“ ىارغو 0 نس همزهف كلانه اولتتقاف

 لايلا حتفل 0 م ريد ىف لزنو عجر 7 ةئامتاممو نينامتو نامت ةنس ىف

 ىف ىذلا روسلا حلصاو هتوزنغغ رخا ىو مهمبرخو ميلغف مرَك |نخ مث سم 3

 0 للا 0 ير كاع اسوا سوبا نما حو يع لت ىمسملا 3

 ةمالعلا هلاق ام ”يلع 1 ا او سرت حذف دم نبا رمع نب

 راتحلا < تكتت ذا ايفو ةئاعاعا نائسناوأئدحا ةتس ىفؤ“ء ليذلا ىفابإب دمحا

 ةفرع ىف يلع نس مسا ركذ نيعستو ىدحا ةنس ىفو هنجسو ضن دمع نبا
 002 لاناشإ اوغدف ةئاماعوب نسستو نتا ةللن زيقاح كك راخلا َدْنَغ هيقتلاو

 كايا نانو تالف :ةنم * قي كلمت: ناكو هت ند. تهد. ىتح .ناضقت ىف لكشف

 ف مهنم نينس سحخ اهف اوثكمو ىوه ىف تكتت لها لخد ةئسلا هذه.ىفو

 جالا هوخاو دوم هيقفلا تاكربلا وباو يتاوتلا مساقلا وبا ىديس ىلاعت هلل

 1.22 :.شئف.

 2. 11 13111 3011167 ىلع.

 83. 06 ممأ ىف 00116 ما"هطوطا عمد عرأ ةادع ماوعم لععوصأ كس.
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 سمخ ةئس ريك نم جرخو ًاماع رشع ةعبس ملعا هللا هنس هسفن نع لاق هللا

 هنم جرخو ىلوالا ىدامح ىف ريب ىف شوم لخد ايفو ةئاماتو نينامتو

 لضافلا ديسلا ةنبا هجوزف ةجوزلا مهنم بلطف ًارهش مهرصاح ةيناثلا ىدامح ىف
 جالا ركب ىنا نب ىلع نإ ضن دنا اكسا ةلود ىلا هدنع تيقف ضن دنا

 دعبو ابجوزف مهبرخو شوم براح ام دعب مهيدبا نم اهصلختساف -

 ريب لها مهعبتف اوبهذو مهلايع ابسو مهلفف ريب لها عم شوُم لتاق نارصحلا
 مهدشا وهو ذئموي كلانه ضن دمم نب رمعو مهنم لايعلا اوذقناو مهولتاقو

 لس ىتح هيلع قياضو ىك شوم غلب نم لوا وهو ةلتاقملا ىف ةعاجشو ةدجت

 عجرو نابعش رهش ىف ريب نه دوم عفلا جرخ ةنسلا هذه ىفو ٠ لاععلا ىف

 دب ىلع دييز ىلا نبا ةلاسر 1 هنآ ىلاست ها: همخر 'نكذو تكشت ىلإ

 ناثع نب دمحا ىلع ايش هنم ارقو شوم اخ رجفلا ىتتكر غلب ىتح دماح
 تكي ىلا ًاضيا عجرو هيخا ىلع بيذبتلا ةارق أدب مث هيلع ابمتخ نم ىو

 ىقوت دقف تبقا دمم نب رمع هبقفلا هدلاو اماو يوحنلا راتخلا هيقفلا هلاخ

 هللا دبع هيقفلا هيخال بتك ملاظلا ةلود باهذ دعب تكنت ىف نكس املو كلانه

 اهتاي ال هنأ هيلا بتكف تكتل ىنأي نا هسماف ريب برق ىف ةيرق تخزات ىف وهو
 ةميغلاب نهبابرا نيب 'نوقرفت دالوالا رثظو ماحرالا نوعطاق يركتس لها نال

 نكي ال دب الو ايلا ًالحار ناك اذاو يلع نس ةيرذ ناك ثيح نكسي ال ًاضياو

 ّنال ريب رمع دلاو ىلجولا ناطلسلا راوج ىف ريكلا عماخلا ةموح ىف الأ

 ىقوت نا ىلا كلانه قبو تخزات ىف ارواجن نيح هنع ىضرو ةنسح هقالخا

 نكس نيح دوم هيقفلا تاكربلا وبا مزالف هتاكرب نم انيلع داعاو هللا همحر

 نوكي نا ءاصوو هخيش وهف ىثوت نا ىلا ملعلا ذخا ىف بيبح ىضاقلا تكنت

 1. طعاما ع [ةانا-]| !]عع : نوقرفئن.
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 رومأملا ناك اذا هقالخا نوفرعي نيذلا همادخاو .ميضعب ىلع مدني مث بحوم

 شلل للناتو ءورحدا هيلع مهيب نم نتقلا

 ةىم ام ريغ دمحم ىكسا هيد كلذ لعف م ذئتعاس حرفبف تمي لو كل هاظفح

 نايحالا ضب ىف هيلع سكعي وهو سبحب هيلع ما مو هلتش هيلع ما م
 هبا كلزت  كموا ةعاظو ةلليع ةق. كلذ هللا لمح ىتلا هتارخ ةدشو هللق ةوقل

 ىف ىلا ىضاقلا نب ركب ىنا هيقفلا ةئبا تنت انا ىلا ىماك همأ تءاج هنم 5

 هللا لش اذا يلع 1 ىلع ىللاعت هللا 1 نا اهدنع ءاعدلا هل بلطت 2

 هتءالو دنع دعولاب وف هللا ءاش نا مكب راقاو «دالوا ىف مكح رش ءاحابلا ندع

 ملظلا هل ضرعت امو ابيل ةلقاع ناك هنال ةياغ هعيطي وهف غازمك رمع هوخا اماو

 تكنتل ءاج يساف وهو رضا ميهاربا هبتاكب ًاضيا كلذ لعف اكو طق ءوسلإب

 ًاليلق برغملا ةهج ىلا ًالئام 'نيهلا ةهح ىلع ريبكلا عمايل ةموح ىف هيف نكسو
 مادا هرخدا نكلو هرما ذفنف هلاوما عيمح لكأو هلتقب ًاموي سما ًابتاك هينرف

 مهاربا ناك نا لاقف ا هل مو ةلاسرلا باتك *هءاج دحاو موب ىلا

 صاق هاثرخدا يح وه هل اولاقف تاعك (49) 0 ف نك

 لاما نم هل عاض ام فعض هاطعاو كد 1ك ناكل زمنا كراع

 ال01 ع ماتم .ىءاضانإ دم اكاد ىف الا انهلاو نوكسلا دما زلو

 اكسا رظانل ًابتك عجر نكلو يوح هنبا ماقملا كلذ ىف هفلخف 5

 ةئامئامتو نينامثو نينثا ةنس ريك ىف لخدو « نيكم ردقو ةميظع ةبتر ىف تكنت ىف
 نينامتو عبرا ةنس كست ىف ىلع نس ناكو ماس ىف شوم نجد نلامشلا عت

 همحر وه ٌماَص اهفو دوم عفلا تخا نبا دياح دب دلو ةنسلا هذه ىفو ةئامئامو

310 
 ا ءاج.



 ديه 98- تن

 ب4 ريعحت دعك

 ا

 تحن كلانه اولزنف بيش دلب اولصو دحاو موب ىلا بورهلا كلذ ىف مهو

 ناك اذه ىعون 5 لاقف 3 دحاو هنا مش اومانف ااه نيلئاق ةرحش

 'نيكار رجافلا ملاظلا لسر اذاف همالك مت. مو ةذْلا ىف ةليلا نورطفم ًاعيجج

 نيمجحا مهنع ىضرو ىلاعت هللا مهمحر هّللب ذايعلاو ًاعيمج مهولتقف مهليخ ىلع
 اموي يحلا ىضاقلا نبا ركب ىلا نب كنك عفلا بحاص ميهاربا )4١( هيقفلا فقواو

 روكذملا ركب ابا هدلاو !ءرف ًايذعتو هل ةناها عضوملا كلذ ىف سمشلا ىف ًادحاو

 ىدالوا :تتش اك كدالوا هللا تتش لوب ًاعجو ًابرض هزاكسب هيرضيو مانلا ف

 اوقبف ةدكت ىلا كنك عفلا ىف هنم اوبره نيذلا اما هيف ءاعدلا كلت هللا باجتساف

 مهلضغب رقي ءاملعلا لعب ىتلا اهلك ةءاسالا هذه عمو نينطوتم نينكاس كلانه

 نيرخا ىف ناسحالا لعشيو بسطت الو ايدلا واحن ال ,ءاملعلا الول لوسو

 ءاربكل مهئاسن نم ًاريثك ثعب *ريتفنس ةليبق نم نيينالفلا ىلع راغ املو مهمرتحيو

 نف ىراوج مهوذخي نا مهىماو يل ايده نيلاضلاو ,املعلا شو ككل

 قدح دج مهنم جوزت هنسد سمعأ ىعرب نمو كلذت اهذخنا هنبد سما ىعرب ال

 اهتعب ىتلا جوزت يلابلبلا هللا دبع مامالا دهازلا ريْخلا لضافلا ديسلا ىدلاؤ ما

 هذه دلاولا كرداو ىدلاو ما ماروت ريب انان اهنم دلوو ٠ *ةمنالفلا ةشياع اهمساو هل

 هدب بعالتلا قسافلا ملاظلا اده قالخا نمو ء تيمعو ع تربك دق زوحعلا

 ًاركاذ ةرركتم ًارارم ًادعاق ىوي مث دغلا ىلا وا ليللا ىلا تاواص سمح كري

 دينا اج كش قرع نك َنَوقو ةدحاو ةميلست سي مث مهءامسا

 الو ببس الب هدنع سانا نعا ناك ولو ناسنا لتقب ماي نا هقالخا نمو

 3. 13 : ىتالغلا .
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 ليسو نيب نر[ را 1 دا فيففلا درج هيقفلا اولا لكقو دمحم

 نيثالث نايتاب ًاموي سماو هلل ذايعلاو ةناها دعب ةناهاو ةياذا دعب ةباذا مهعبتي

 نيتاي ال نا صماو ربك ىمىم ىف وهو تايراوج نهذختيل راكبالا ماني نم

 نيهقوس نيم همادخو طق رودخلا نم نزرب امو ن>رخف نهلجرا ىلع الا

 َنهلتَم اف نهربخي هل ثعبف ةيلكلاب ىثملا نع نزج ًاعضوم نلصو ىتح
 ابل لاَ برغملا ةهج نم عظما برق ىف عضوملاو هلل ذايلاو ًاعيمح نلتقف

 بيبح ىضاقلا هيقفلا ءاضقلا دلق ريب ىلا ءابقفلا ليحر دعبو ءراكبالا ردق ءانف

 دارامع دلاو نومأملا همع نبا مبظعت ىف غلابو يميعلا نمحرلا دبع ديسلا ديفح

 هيواسم ركذ ىف سانلا عرش نيح هتوم دعبو ىنا الا هل لوي ال ىتح نومأللا

 اءوس ىف لمعي مو ىلا نسحا 'هنا آلا ءوس يلع نس ىف لوقا ال نومأملا لوقي
 تاكربلا ىلا دنع هردق مظعف حبق الو نسحب هك ديال ىضابلا ىف هاك

 سماخلا ماعلا ىلا مملذيو مهيف لتقي لزي مو هتلادع لجال كلذب دوم هيقفلا

 لش ًاضيا ريب ىلا نييراه يركتس لها نم قب نم جرخ *ةئاماعلاو نيعبسلاو
 دامو اواناقتتا :تحتويف- ميلص وف مخرتا ىف. ضن نب دمع راتخلا 005-
 نيذلا ىحلا ىضاقلا دالوا ىل تفتلا مث اهب ةقورعملا ةعقولا مو مهرابخ كلذ
 ةدكت كاز( ووح وتو مهنم ريثك برهف لالذالاو ةناهالاب مملماعف كنك عفلا 2

 لجال مهب اوتايو قراوتلاب اوثاغتسيل الا ةيحانلا كلت ىلا اوهجوت ام مها ركشو

 ًالاجر ابيف نجسو ريثك مهنم لتقو كلانه ىتب نميف فيسلا لمعف هنم ماقتنالا

 اب ناكلل كل ىف الإ سول كان لجل نم ليقو ها ذابلاوءاسو

 بدلا ةهبسا ىلإ اريجوتلا السب نوتدلث يات نما ثرهو . نالا ىلا امفا

 2 111862 : هنال جان !1ءاد 06 : هنا الآ .

 2 ملف 8 : هاا



 اسس "6 دهسا

 ىلع نس لاقف ةوقلا كلت نم هعم اه اري هل ضرعت نمو هدنع ةرفاوتم ةوقلا

 نم امهمالك نيب ىذلاو هبا لقع نيبو ىتفلا اذه لقع نيب ام ناتش هباحصال

 ىف لخد ةئامئامو نيعيسو ثالث ةنس ىفو امهلوقع نيب ىذلا وه ةوافتلا

 نم ةنس سماخ وا ةنس عبار ىهو هسماخ وا درفلا بحر عبار ىف تكنت

 لثقو اهرسكو اهقرغ ًاريك ًاميسج ًاميظع ًاداسف اهف لمع ةنطللا ىف هلوخد

 يركتس .ابقف لحر لام فلا رضحا هئيجمب لكأ عمس املو ًاريثك ًاقلخ ايف

 نب رمع هيقفلا مف ىشمو هيلع مهالا وه مهنأش نا لاقف ريب ىلا مب ىشمو

 مهريكا وهو دمحا هيقفلاو هللا دع هيقفلا نوكرابملا ةثالثلا هدالواو تبقا دم

 ىلع ردقي ال ذئموي نينس سمح نا وهو ًانس مهرغصا وهو دومم هيقفلاو

 وه ىشكم دح ةبقرلا ىلع لمحي الا هلجر ىلع ىثثما ىلع ردقي الو بوكرلا

 نب يوحتلا راتخلا هيقفلا مهلاخ مهيف ىثمو مهل دبع وهو اولصو ىتح هلماح
 هزاحاف ريب ىف ىلاعت هللا همحر يرومزلا مامالا كرداو دمحم دنا هيقفلا

 اراك اليحر“ ئزغ ليحرلا موو ىلات اما هر ضايع يشاقلانعلا لالا

 ىلع حاط بكر اذاو هنم ًافوخ دعتري قب لبالا بكري نا دارا اذا هتيحلب

 مهروجح ىف مهدالوا اوكسما نيحلاصلا ىفالسالا نال همايق دنع ضرالا

 نال مهرغص لاح ىف مهمل مدمل ايندلا روما نم ايش نوفرعي الو اوربك ىتح

 تا دثع اوُمدخِ حابغالا . نم تك ىف نرطسوانانلالا نفك فيس ا

 كاسمالا كلذ نم معوقاطاو بعللا نيبو مهيب اولخ (4 .) تكبتتل اوعجر ام دعبو
 ءابحا مهنا معزو مهتناهاو تكشت ىف مهنم قب نم لتقب قسافلا ملاظلا لغتشاف

 ديا تتب *تَس :هوح هيقفلا ةدلاو نيتَسق. كلذ“ هيضتبام يتساغو قرارا

 1. 315. 4 : ميصخبات.
 2. الدموع لقصف اع دع. لل



 ردع ناثلآ .فابلا

 رسكو ةلمهملا نيسلا عفري ىلع نس رهشالا رجافلاو ريكآلا ملاظلا اما

 اب دمحا هيقفلا ةمالعال جابيدلا ليذ ىف ًاطوبضم هتدجو اذك ةذدملا قولا

 ا( انو 112 ةمحل ةنلاو ةظع وق 15 نآك هتاف ىلاعت هلا همعر

 ايلا ل طلمو لاك ادهاا هلا هيض الا اك ىلخلا' نم لق "ءامدلل كاس
 للا همحر ىمقلعلا ظفاحلا ةمالعلا لاق لالذالاو ةناهالاو لتقلاب نيخلاصلاو

 نرقلا ثداوح ركَد دنع ىطويسلا لالجال ريغدلا عماجلا حرش ىف ىلاعت
 دالثلاو داسلا كلها ىلع َّنَس هل لاقي روركتلاب رهظ الجر نا اًممس عساتلا
 هللا ىلو تاكربلا ىنا نع ىورو « ةئامئامتو نيّسو عست ةنس ةنطلسلا ىف لخدو
 ل1 شالو دارا ىلا ن1 تقادم .ن ارمع' نب " وح ئضاقلا هصفلا ىلا

 ةئامنامتو نيّتسو نامت ةنس ىلاعت هللا همحر دلو هنا ليذلا باتك ىف تيار دقو 5

 ىهتا ناضمر رششع سداس ةعئما ةليل (*4) ةئامعستو نيسفحو سمت ةنس ىف فوتو

 تاوزفلاب ”لغتشاف ةئس نرتعو ًايئاموا نيرشعو امس اما ةنطلسلا ىف ثكمو

 ىمردل حاباو جنج حتقو ًارهشو ةنس ايف ماقاو ىج ذخاف تادالبلا حتفو
 هدحو ىتس ريمال الا دحال سيل اهالكو فرغ قوف ًافرغو ًايكار لوخدلا

 حقو باك نكي ةكلملا ذئموي مهريماو ونون ةجاهنص ضراو رب حتفو
 كر شرا لا مدعو دك شرا تفو#هلا تتنأف مدالا الك لابكلاو تكست
 تكيت هل بتك ةطلسلا ىلوت املو ْمرْك ضرا هناونغ رخا ناكو هل كلذ ردي مف

 هال هعم هلاب جرح ال نا هنم بلطو ءاعدلاو مالسلاب هباتك ضن د

 هل لاقو هوبا بتك ام سكعب هل بتك رمع هنبا ىلوتو قوت املو هلايع ةلجح نم
 عيجو طقف اناتك نيتقشب الا ةرخالا راد ىلا همم بهذ ام دلاولا نا هباتك ىف
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 اهالوت تبقا دم نب رمع نب دوم هيقفلا تاكربلا وبا اصلا ىلولاف مهيترن
 راتخلا هيقفلا نب دمحمندبا مامالا هلاخ نبا مث سبح ىضاقلا هيقفلا نذا ىلع

 مامالا قوت ام دعبو ربكلا نم ةكراملا هال تقبض امل ايف 4 سس ىوحتنلا

 دحم هقفلا هنا اهالوتي نا دوم هيقفلا نب دمحم ىضاقلا هيقفلا عا دمحمدنا

 3 فاعلا هيقفلا هب هل دهشف هيلع 95 هفلكف لولا سلس (*84) رذتعاف

 اهالوتت اه هدهاش فلكو دمحم ىضاقلا هلاقاف دومم هبقفلا نب فقاعلا هيقفلا

 ءاضقلا لمح دوواد ايكسا ريمالا هفلك دمحم ىضاقلا هيا توم دعبو

 شيم قف لا طق ةالصلا ىلع بنتسي ملو ىفوت نا ىلا نيتبترملا نبب عمل

 سانلاب ىلصي نا دمحم ىضاقلا نب نيمالا دمحم دهازلا هيقفلا هيخا نبا سما هتوم

 الص نع ابلاج .دحتملا قبو نمع ندحا جاحلا تنب ةصقج اناث هما كيا

 لاقف سانلاب لصي نم ٠ بانتسي نا عيفب دم هيقفلا ةمالعلا هسا م ًامايا ةعاملا

 مث ىرخالا دجسملا قح قلعتل كلذ نكمي ال هل لاقف هايا تنا نوكت نا الا

 قصف احرك ءومدقت نيب دحا نب نكي ىإ هيقفلا ةيحا نإ ىلع ةماقإ
 ةيرق ىلا ذئتنيل ًابراه دلبلا نم جرخف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا سائلا
 نب نمحرلا دبع هيقفلا ىلاعت هللا ىلو هاخا ةعاملا تمدقو هدعب ىوتف روهنت

 ولو بنتسي ملو ضرملا نم باغ ىف وهو فئكتيو اهف ًابتار ناكف دوم هيقفلا

 دمع نب دم هيقفلا هدعب ىلوتف نوقرز نب دوم مهضبق نا ىلا ةدحاو ةيم

 هنبا اهالو مث ةليلق ةدم دمحا ديس ىضاقلا سانلا ىلصف ىفوت نا ىلا ىرك

 نذا نع نادولا ىداهبلا ني وعاتنس هقفلا هتوم دعب اهال وت مث د هقفلا

 ٠ نالا ايف ىذلا وهو ايعم دمحا نب نمحرلا دبع ىضاقلا
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 هل لاقف ماركلا فقاوملا ىف تفقو ىذلا تنا انل هللا عدا هل لاقو (*0) مالسلا
 هللا فراعلا كبف لاق ىذلا تنا انل هللا وعدت ىذلا تنا لب قيدص مامالا

 لها نم نيرمعملا خويشلا ضعب ىثدحو اص لجر ىركبلا دم ديس ىلاعت
 ىراصنالا نمحرلا دبع ديس ىدلاو لاخ بدوملا دهازلا هيقفلا هثدح هنا تكنت
 دمحم ىدس بطقلا ىلاعت هلل فراعلا ىنربخا لاق قيدص مامالا ا لاق
 طرفي ال رييكلا عماجلا ةعموص ةرامع ىف تكبنت ةرامج ناز ىيبصلا]ىركلا
 نهيردص قو رعا هلو ةنبا ندعو ةسزا» جت ةمامالا: قا ككمو:ايقأ اهلها

 ام دعب نامع هقفلا بئانلا بترف ىلاعت هللا همحر ىقون' قاعلا ىضاقلا هتسالو

 ةئامعست دعب نيعبسلاو سماخلا ماعلا ىفو هنتجسيل هنكي مل نا هل فلحف عتتما

 ىدّيس راوج ىف ةديدهلا ةربقملا ف نفدو هيلع لصف نارمع اندج هراج قوت
 قوت ةيامعست دعب نيعبسلاو عباسلا ماعلا رخاوا ىفو قاوتلا مساقلا ىنا

 عماجلا لها عزانتف مهنع ىضرو ىلاعت هللا مهمحر ةميدقلا ةربقملا ىف نفدو وه

 راخخاف قيدص مامالا نب دمحا هيقفلاو ىنالفلا دادك هيقفلا ىف ريكلا
 نيملاصلا هللا داع نم لضاف وهو هيف اماما هيّترف دادُك بقاعلا ىغاقلا
 لكلا نإ ها مانالاا كوش دبا اغنالو تف .ةنش] رسصع + ىتا, ةقامالا» قا ثكش

 ارهشا ةعستو ةتس ريشثع ةسخ اهف كثكمو بقاعلا ىضاقلا يعاب قيدص

 ىف رييكلا عماجملا ةميا رخا وهو ىبس لها ةلود ىف نينس رشع مايا ةينامو
 قايسو دمحا انالوم سابعلا ىلا ىمشابلا ناطلسلا ةلود ىف نينس سمحو مهلود

 ىداحلا ماعلا ىف خيداوتلاو تايفولا ركذ دنع امهتافو خيداتو امهتبالو خرا
 ةلالغا ةدحاو ةارصا اهانب دقف ىركتس دجسم اماو . فلا دعب نيرشعلاو

 ًاحبرات امئانبل دجن م نكلو ربخلا ىف هانيور ام ربلا لاعفا ىف ةريثك لام تاذ
 انفع نيذلا اما ممل رفغو ىلاعت هللا مهمحر.خايشالا نم ريتك“ اهتفلعال لوك
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 لصحمي مل ناضمر نم دحاو ىفو لاقثم ةئثامسمح ناضمر ىلا ناضمر نم عماجلا

 ةيحن نم غرفو ةمجلا ةالص ىلا ءاح املف دوخمم هيقفلل هنيبف ًالاقثم نانام الا

 متدز ام اذا اذه مكماما لثم نيماسملا ,الوهل لق هل لاقف نذوملا ىدان دجسملا

 ةدايز ةفورعملا ةئامسمتخلا اوطعا ةعاسلا ىف اهم هوصقنت الف ريخلا ىف هتداع ىف

 اك دبي قاما: هجر قوق مانلا كلذ ىف لاعب ةتانطسناكف قدللا

 ةضورلاب درفت نا ريدج دوم ةنقفلا لاقف ةنس رشع ةيئام ةمامالا قف ككَن

 نا نامنع دوم هيقفلا بئانلا سما مث لامشلا ةهج نم روسلا جراخ نفدف

 نم ىلع ىنادت ىتح ىدب نم جرخت ال هل لاقو عتتماف ًابتار ًاماما نوكي

 عماجلا ىف ًاماما راصف هلبقف ىلعت دمع نب قيدص هيقفلا ىلع هلدف ابقحتسي

 لحترا اكلاص ًاريخ- الشاف ًاملاع ًايقف ناكف دلوملا ىوحتج .لضالا ىئرئاك وهو

 ةلئسم روص هنا هلاحترا ببسو ىقوت نا ىلا هيف نطوتو تكن ىلا جز نم
 ىلا لحنرا ىدذلا هّتلط نم كلانهو اقحاو ايون هتنردم ق هقثلا لئاسم قم

 ةلسملا هذه ةروص لاقف جنح ىلا عجر مث ارق ١ هيلع ارق ام دعب تكنت

 لاق ىح امو .خبشلا لاقف تكشت :ىف ءابقفلا .نم تمس ام2/لع كلذكا ثلا

 تدقمناف هنع هللا ىضر هلاحترا اذه نُف ًالطإ حرم اننض لاقل

 لك ادت اذا ثيح نيفطالم اراصف ىلامت هللا ىف ااحتو ىئانلا نيبو هئس ةمحلا

 ةعمجلا ْرهَح الو .كلذك ىثعت اذاو ءراد.ىلا هحاصل هتلضف ثمب امم دحاو

 عم عمتجاو رازو جخل جحلل قيدص مامالا قرش مث ةبحلا ةدشل هراد ىف الا

 ركلات نسم ىلاع قا ةفرآنلا ميم نيلاصلاو ءابقفلا نم ريثك

 ىتح مهلاوحا نعو مهنع هلاي ذخا ًاريثك تكتت ءابقف بحب وهو قيدصلا

 ةبيغلا نم عجر املو ٍللاص لحر كءارو سانلاب ىلصي هتبئتسا ىذلا هل لاق
 ىلع هل هللأ دعو هيلع سف نامع بئانلا ةسمحح و هوخا هءاح هراد لخدو



 تا

 ةدابعلاو حالصلا ىف هلاثما 0011 ا ل فلاته هيما نا ليقو. نطاشلا

 ىورو نيحلاصلا هللا داع نم ريثك ايف دجسملا لوح ةميدقلا ةربقملا كلذكو

 ىف فكتعا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيب لها نم اك رف [نحاو هر نا

 باللا نم ناسنالا ةجاح ءاضقل ةدحاو ةليل جرخف ناضمر ىف ميدقلا دجسملا

 مهلعو نيسلاج ًالاجر اهلك رباقملا ىف كردا عجم املف ليللا فصن ىءارولا

 مهنم دحاو هل لاق مهطسوت املو دجسملا ىلا مهقشف ضيب تامامعو صق

 07 ىلاعت لا مهمحر دجسملا لخد ىتح علقف كلاعنب اناطوت فيك هللا ناحبس

 0 ل نر اطلاو قيل :ةيرحالاو اينابلا] ىف ,ىتاكريإ انتو يع

 هللا همحر ىدلاو لاق ةضورلا كلت ىف ةثالث مهو هيف نفد ىتح هل سانلا لف

 ذئموي تكشت لها دنع مظع 'هاج ىنلزلا مههاربا خييشلا انذاتسال ناك ىلاعت

 مامالا توم دعبو عضوملا كلذ ىف هل نوملسي ال كلذ الولو هيف مهداقتعال

 اوعفرف ”كرس انان دلاو دمح| هيقفلا ىلع ريكلا عمايلا لها قفتا مساقلا ىلا ىديس

 دعب و عماخلا ىف ًاماما راصو هيلع لمكف دوم هيقفلا ىضاقلا تاكربلا ىنا ىلا هسما

 ةعاملا كئلوا ىئثف تاون نم مساقلا ىنا ديس نبا ءاج هتبالو نم (51) نيرهش

 مامالا ةيلوت دعب مهل لاقف اماما خيشلا نبا انل لعجت نا ديرت اولاقف هيقفلا ىلا

 رهشا ةعبس دعبو تاون“ ىلا عجر مث ًاعيج مكحسا ىنع اوجرخت مل نا دمحا

 وهو ىلوزيلا ىلع ديس هيقفلا ىلع اوقفتاو هللا همحر روكذملا دمحا مامالا ىثوت
 ن. نامع لضافلا هيقفلا بانتساو دوم هيقفاا ىضاقلا ةمامالا هالوف ءراط

 نملاعلا هيلا دابغا نف وهو ردعلا هلءاشرعب سا ئكتلا ياحلا نبا: نسحلا

 ىف نيلصملا ىلع ةاساوملا ىف ةداع هلو هتعمح بايث هاطعا ةافولا هترضح املو

 1. 1[حصوانع لهصق ل.
 2 كنا 4

 3 رك 2 كرا
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 عفرب وه هباحاذ بوكرلا ديرب اكسا لادقف :توصلا عفر, نرف ادانف رخالا

 اما كتاوص ضفخا لاقو ىهنلا دشا خيشلا هاهق ةارقلا ىف اولاز ام توصلا

 نم ًاعارصم هيلع ارقيف حدمي امنيا رضحي سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا تملع

 ف لف ريمآالا هءاح عغارفلا دعب ىعم هب وهف ركذلا, هتيئداو دشنملا ثاسا

 ءامطلا ملعي تاكر 2و تامارك 15 ناك ادم ةمامالا كلع ىف ىتساتز ةمئافلا ل 1

 عضومو مو هيلع هللا ىلص ىبلا جدل هتحم ةدشل نيحادملل همامطا رثكاو

 ةنوخسلا فئاغرلاب مهلا جرخ نوحدمب مهعمس ىتمو هرادا بيرق حدملا

 نين ىتح ليللا فوج ىف ناك واو ةعاسلا كلت نزفلا نم نجرخ امك

 ًاموي هبايث ىف رطقي ءاملا اوار نينموملا نا ىورو ةماركلا نم اهنا سانا
 قطر ةلح لكس زنا انف :طدنيل ”ايب: قتلو حبصلا ةالص ىف وهو ًادحاو

 نأ ىورؤ ءاملا كلت انف :هتذشاذ ند حن ى ةغاسلا كلت قبررخ ىف تاكل

 ضرالا ىلع اوطقس ىت> اومداصتو ةملظملا ليللا ىف هشعن ىلع اومحدزا سانلا

 ماوكسمانو اوماقد تح ةئاطنبس ئرانلا ةردش انقاو'ىوهلا ىف نشمثلا قلوراجما

 همحر قوتو هتامارك نم كلذو نيفورعم ريغ ةريثك ةعامح كلانه سانلا اءرو

 راتخلا هنقفلا فوتو ةئامعست دعب نيرشعلاو ىناثلا ماعلا لئاوا ىف ىللاعت هللا

 نم تعمسو خيراوتلا ضعب ىف هيلع تفقو اك ةنسلا كلت رخاوا ىف ىوحتلا («5)

 ىفوت مساقلا ابا ىديس نا خراوتلا ةفرعمب ءانتعاو ظفح هل ىذلا ءاهقفلا ضعب

 رمع نب دوم هبقفلا تاكربلا ابا ناو ةئامعست دعب نيثالثاو سماخلا ماعلا ىف

 لس ام دعب ةالصال سانلا مادق فقو ام هناو ةنس نيرششع الا هدب رخاتي مل

 نم ةكراملا هءاضعا فعض لجال دمحمجدنا مامالا هلاخ نبال ةمامالا ىف

 ضايف هدهاش ةزانح ىفو ناوتلا مباقلا ىلا ىديس ةزانج ىف الا ربكلا
 نم ريثك اهف نفدو ةديردجلا ةربقملا ىف نفدو امهلع ىلص ىذلا وهف ىسمادغلا



 ا

 ىنعف حاصلا ىلا ةلخنلا ىلع قصلف اهرب قرسي نا ديري هراد ةصرع ىف تناك

 نايحالا ضعب ىف تكبتب ضرم عقو هنا هتكرب نمو ٠ جرخف لوزنلاب هسماو هنع

 كلت .دقوت نم. لكف اهعابو دليلا ىلا هسار ىلع“ امو .نطتخاف هنم لس نم لق

 سانلا نطف ىتح كلذكف دواع مث هنيح نم اربو ىئنشتسا اهب ىلطصاو بلحلا

 شرما كلذ. ىلاعت هللا غرف اهارش لع وح وزاف هب. ًاضسب. منضعب نب قيو هل

 لضافلا خيشلا الآ معا هللاو نظا اهف ةمامالا ىف هفلخ امو هتكربب سانلا نع

 قاوتلا مساقلا وبا ىديس ىلولا ىلاعت هلل فراعلا دباعلا دهازلا ريخلا اصلا

 الا هراد نيبو اهنيب سبل ةلبقلا ةهج نم عماخلا دجسملا راوج ىف نكس دق

 انو اي اعضال دحسلا ةلاق (« )ىف ًارضخغ ىعا ام فب ققانلا قدشلا :قيرطلا

 ديسلا هدعبو ىنازفلا روصنم ديسلا هذيملت هيف هفلخ ىفوت ام دعبو لافطالا ارمي
 وهو ىنلزلا ميهاربا هيقفلا ديوجتلا ملا ءرقملا دهازلا ريخلا اصلا لضافلا

 رباقملا ىه ىلا ةربقملا هذه ثدحا ىذلا وه مساقلا وبا ذشلاو :ىدلاو ذاتسا

 مث روسلا ايلع قعجو دجسملا لوح ىتلا ةميدقلا ةربقملا تالتما ام دعب مويلا

 ةعما ةالص دعب فحصملا ىف ةمتخلا ةارق ادتبا ىذلا وهو تحتماو تبرخ

 0 ياو شلل هامل وي سنو ىزمل ازا م
 ةمتكلا كلت لجال عماجلا كلذ ىف فحصملا نم ًازح نوتس اهف ًاتوبات دمت

 يلع جاحلا امسبح ىرخاب تلدب فلا دعب نيرشعلا ماعلا ىلا اهف ارقت تيقبو
 نم ًاموب اهيف ةعما ريمالا ىلصو نالا عماجلا ىف ىهو ىتارسملا 'ةدبع نب ملاس نبا

 نا ديس مامالا»لشانملا»عئيشلال لعب مسي نأ ىلا مالنلا ذنب .صيرق ملا
 ىف مهكرداف هيلع مالسلل هنايتاب هربخيل رمع نرف هاخا ثعبف ىناوتلا مماقلا

 لوسرملا ريمالا هعبتا رخات املف مهغارف رظتني هسار ىلع فقوف .حدملا ةارق

 1. العم: : ةمسشعت
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 لدعلا هيقفلا ددج املف تكن كلمتو جحلا نم عجر ام دعب كلذو جراخ

 روبقلا عيمح عم اهاوسو اهبرخ اهءانب دومحم ىضاقلا نإ بفاعلا ىضاقلا

 (++) نم لواف ةريك ةدايز اهدازو ًادجسم عيبججا ريص ةهج لك نم ضرالاب

 نم ةفئاط ىفو لكم لها ةلود ىف اهف ةميا اوناك نوسادوسلا ءابقفلا اهتماما ىلوت

 ىف ثكم ىسوم بتاك ىضاقلا هيقفلا اهيف مهنم ةميالا رخاو قراوتلا ةلود

 ندبلا ةح لجال ةدحاو ةالص ىف ولو بنتسي مل ةنس نيعبرا ةمامالا

 نم اهنا لاقف ةحصلا كلت بس نع ليسو اب ىلاص دا هقدر 0

 تب امو ايقعةيزالا لوصفلا قنودحاو قيل ولو ئوهلا فتي اها |
 نوشيسلا حلل تنمحتسا حفلا دينو ىسح تتهدو الة سا 4|

 ىدلاو نم هتعمس اذكه روطفلا دعب الا طق حبصلا ةالصأ تجرخ امو

 هتبحر ىف الا سانلا نيب ىضقب الو ىلاعت هللا مهمحر دمحا ديس هيقفلا نمو

 ةريك ةرجبع تحن ةسنملا 4 .بصنن قريشا ةهجس نه هراد مازو ريف ىلا |

 علا ملعتل ساف ىلا اولحر نيذلا نادوسلا ءاملع نم وهو ذئموي كلانه تناك

 هللاو ةمامالا ىف هفلخف ىسوم جاحلا لدعلا ناطلسلا ىماب ىلم لها ةلود ىف

 ىلاشللا هللا دنع ىديس دياعلا ريخلا لضافلا هيقفلا ىدلاو ما ىندج دج عا

 ةرح نارا زو .ةحبلا كلط ىف نلينلا قس تاكنلا لوا رعا هللاو وهو

 ىضاقلا مامالا هيقفلا ةبحص تكشت ىلا ءاج ىلع نس ةلود لئاوا ىفو قراوتلا

 عفلاب فورعملا نمحرلا دبع دلاو هيوخا عم وه ساف نم عجر امل ىموم بتاك

 يلع نس ىجراخلا همرتحا دقو روت رسب انان دلاوو رك ىسموم دلاوو كنت

 هدب لمع ' نم الأ لكاي ال ًاعرو ًادهاز نيملاصلا هللا دابع نم ناك ًادج ًاريثك

 لَ ىلع علطو ةدحاو ةليل قراس هيلع لخدف تاكربو تامارك هل ترهظو

 1. 1[ةموادنع لقمع 5:7
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 ةطانلا شما دا ل يل ل رات الإ دحنال قاؤتسلا ذاتسالا لس

 ءانالا ني فا هل لوقا لاس اذاث اناا دما دلو انا

 تكسف دمحا يدين لاس مث تكسف دعتم وا مزال وه له حبق نع رمع ىراقلا

 ةعامجج انكو مسنو ىلا هرصب عفرف نيحوبقملا نم مه ةيالا هذه تولتف لاق

 ىف فلتخم خسنلاو تاريخلا لئالد باتك نبمالا هيقفلا انخلش ىلع ضرعن

 فلل 20220 205 لاقف ادخن ءالاق اهطاقساو اديس ةظفل تاننتا

 * فالتحالا كلذ ىف سيل لاقف كلذك هنع هانلاسف عيغب دم هيقفلا ةمالعلا

 ١ وان دس رس كآو فلولا لولا نع اناا الاسوأ وش رضي الإ اونا

 هنع هانلاسف دوم هيقفلا نب نمحرلا دبع هيقفلا ىلع اًضيا هضرعن انك لاقف نالف

 هتافو خيدات اماو هدلاو ركذي ملو نمحرلا دبع كدبعل رفغت ناو ًابواحم لاقف

 خراتو فلا دعب نيعبرالاو ىداخلا اغلا ف لااا هللا اش نأ نالشف

 للا للا هلا كاش نأ" قانا نارلا قانارع دم ”ديسلا' ةاقاو

 فلا دعب

 ريبكلا عماجلا اما ٠ بيترتلا ىلع ىركتس دجسمو عماجلا دجسم ةميا ركذ

 ةداع كلتو برغملاو نبعلا ىهح ّق امحراخ نم ام هقصال روبقلاو فوفص

 نم اهناوجو مهدجاسم باحر ىف الا مهتاوما نونفديال برغملا لها نادوسلا

 ٠١ للدصنانع لدصق 1.



 .هةضيمف هش قيوم

 تلقو لاخلا كلت ىف دحا ىناري نا لقا ال ىلدس ىناعبو ضرالا ىلع ذئتعاس

 دوم ىضاقلا تينا لاق هنا هناربج ضعب نع ىورو ٠ ًاعيمج كلو انل هللا عاس

 ىذلا يلولا لاق ممن تلق كلانه كراجو ىل لاقف آموب نمحرلا دع نب دمحا نب

 لاق اا نايرع دمع ديسلا ىناريج 'تيتا كلذ دعب مث تكسف ةعجلا ىناي ال

 "اق فعال اه نك 5 فعن مل نا لاق لضفا وه وفعلا تلق الوا وفعن نالف اي ىل

 ىذلا اهلا هقيس وه ةمملا ىنإي نا لبق هاردا نم ةعمجا نايتا مدعب معزي ىذلل

 ىضرو ىلامت هللا همحر ادج ريثك بابلا اذه ىف هنع ةياكحلاو *اهتاي ال هنا معز

 عدولا ي يفتلا اصلا دهازلا ملاعلا هيقفلا مهنمو ٠ نيما نيرادلا ىف هب انعفنو هنع

 ناك همال د.,:+لا دمحا نب نمحرلا (ع١) دبع هيقفلا "خا دمحا نب نيمالا انخيش

 ركاذلا نيمالاب الا نسارلا نايرع دمع دسلا همسي الو ىلاعت هللا ركذي ًاطر هناسل

 لاق هنا رمعم خيش وهو هدلاو نع ىركتس لها نم ناوخالا ضعب_ىتاننحو

 هيقفلا لاح لثم را لف ايف نورفاوتم نولماضلا ىالسالاو ىركتسا تلا

 هيقفلا نا هتسردم ىف ىلامت هللا همحر انثدحو مالسالا نسح ىف ميف نيبالا

 ىضافقلل افشلا باتك ارش ناك ايغم دا هقفلا 'خا ري دع نا رمع

 دمحم نب رمع نبا دمحا جاحلا نب دمحا هبقفلا ظفاشلا ”ةمالعلا ىلع ضايع

 الو دمحا يديس ىضاقلا هيقفلاو ابإب دمحا هيقفلا هدلوو وه رضحب تيقا

 1. 11 ةزداداع : ىراج, اء ةعنا ممأ نانا !ةهتااع ةدصق لماناع ان.

 20 مهني.

 #0 وخا.

 6. 1,نوع2 : اخا.

 نذ ةؤذ

 52. نع مما تمتقهضوعانع لقصف |عرصق ])ذ. - لعو لعن (ءةزعاعق تع مدعم7لعتأ مةق

 لمصقف هع مهععمعع. الوزعت اء اءزاع ل6 ءعالع مه"انع لاذ ت5. 13 : هيقفلاو اباب دج-ا هيقفلا

 شضعب ىف دج ديسلا وا هدحو قراعلا الا دحال لاؤسلا ذاتسالا لبق الو دجا ديسلا ىضاقلا

 . تاعاسلا



 ركذا نا ريغ نم هب نيمالا هيقفلا نب (01)إاب دم هيقفلا ةمالعلا انخيش تربخا
 هددع اكوا لاصرت كرا كو تقلا "وعام كرخلا !ىذلا كل لاقق لئاقلا: هل

 اديك ا اوم كل اذيكوا انوي :نالايخزو انا رف ةثالث

 0ك د ك6 دك كحل اذه طعدحت طاسالابلاط وهو
 انت ظاغ رطملا راطقا نم لزن ام لواف هسا ىف جعزن, لعجو هثيدح عطقو

 ًاعيج انجرخف رطملا لتي اذا ناسنالا عم ' سلاجا ال لاقو ددشو مالكلا ىف

 ناك لاق هنا ناوخالا ضعب نع انيورو ء بجعتف هب نيمالا هيقفلا انخيش تئدْخ

 تيشف ىرادل بيرق هرادو هتدقفتف سناوتنو راهلا فرط ىف سلاجتن ذاع 8

 ءاغ يقرا ّض رواش هراد باب دنع تملس املف هلاح ىه فيك ىرال هيلا

 كلط نم ظنلا نم دعا كانكف لاق'ةغاسلا مدح قف ةاززت ال لوم ىثدس لاقو

 الب ىندريو هرادل نالف ىلا ءىجحي ىلثم تلقو ىدرب ىردص تبرضف ةلاقملا

 دع ىدس كرامملا خيشلا تر كلذ ردك مش دبا هلك ال نا ىلع تم نع هتنءر

 ا ناك لامتف مالسلا دعب مالكلاب ىنادب هيدي نيب تلصح املف سارلا نايرع

 ا ا يفعل زكا كتاوت هلاوحتانح الاكل دقت لاا هلا ءابلوا عم

 مث لاخلا كلت در ىف ىلاعت هللا دنع ةليسو هل نوكيل مالسلا هلع رضخلا ءاقل

 ا 1 فيلد دينف اذهل ويطاو هيب اهييركو ةلضغ اهل اهذو ىلا هانا

 تلح للا اناتغا ذه لاق ىواطللا لاقق "تنا نم لاقو :هزاذ: كاب .ىف هيلع رف

 روذعم ناسنالا نالف اي دري ىلثم لوقب هدب هردص برضي ملو رضلا عجرف

 ةراشالا هلآ ام تمهض لاق ابف:دحا ءارب نا لص ال لاح ىف نوك ارو

 ٍبابلا حتفب ىماو تماسف خالا كلذ ىلا تيشمو ترفغتسا ىسفن ىف تبتف

 دودمت اناو هيف ىتبار ام ىذلا ءىحلا كلت ىف ىحاس ىل لاقو تلخدف ةعرسب

 1: 353. 8: نسلحا.
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 ليحرلا اند امل هرمع رخا ىف الا تايم ثالث ةيفاغ ىف مكتفاعو انتبقاع حلصاو

 ضعب ىف سانلا دري لب لوالا لاملا لثم هيلع لوخدلا ىف نذاي الو ًاباوب ذختأ
 ىل لاقف اهبكرت مت ةدحاو ةىمه ىلع ةحتافلا ةءارق ىف ذئنيح رصتقاو نايحالا

 ىلع ردقا ال مهل تلق ان .اب نم لك هيدي نب تسلج 'نيح ًاذحاو موي

 لا همحر مثتحا اهلعو ةدحاو ةيم ةدوهعملا ةوعدلاب ىل اعدف ةحتافلا كلت ةءارق

 ونا هل ىلجن هيما ةيادب ىفو ٠ نييلع ىلعا ىف هتجرد ىلعاو هنع ىضرو ىلاعت

 نسلا ثيدح وهو يركلا دمم ىدبس عماملا بطقلا ىلاعت هللا يلو مراكملا

 نب دمحا جاملا نب دمحا هيقفلا ىلاعت هللا ىف هببح دنع نم جرخ دقو ذئموب

 بإب دنع ًادعات هكردان ةرايزلا ىف امهنيب ةفورمملا ةداغلا .ىلع تبقا دع نب رثل

 ةلاسرلا باتك هدسو حتف ام لاز ام دحسملاو لاوزلا تفو ىركتس دعي

 دوم هيقفلا نب نمحرلا دبع هيقفلا هذيش ىلع هارش يناوربقلا ديز ىنا نإل

 ةلاسرلا لامتف كدس ىذلا باتكلا اذه شيا هلاسو كرابملا خيش'ا هيلع فقوف

 لاقو هل هدر مث ًاليلق هيف علاطف هدب ىف هلم هينرا لاقو ةكرابملا هدي هيلا دف

 ,اح املف طق هنول لثم !ثرالو وه نم ىردي ال وهو زاخ هنن كل هللا كرا

 دح.ملا نم جرخ املف روكذملا خيشلا هنا نظف ةصقلا هيلع صق دجسملا هخيش

 دحم دسلا مويلا ؟دنع ءاح لهو هل لاقف روكذملا دمحا هيقفلا هاخا قرط

 ىرج امي هريخاف ةداّتمملا هتداع نم رثكأ مويلا ىدنع رخات دقو من لاق يركبلا

 كلذ دعب مث ىركتس لها هل لو اذكه ىسوم ىلع دا دلو دمم نيبو هن

 نوكتس ديدان ف الا تيس. الو ونتج هب نا هنا َنلط تساهل 0
 هناحبس هللا اءر دحا ناك له هلاس هنا هتبلط نم ةقثلا ىنربخا دقو ًاريخ هل هتبقاع

 لاق نعو لج ىللامت هللا اءر نم نالا دلللا اذه ىف كعمو من لاق ايندلا ىف

 0 13 : ثسح.



001 

 هلذاف موي تاذ" هتسردم ىف ّناك هلا ليقو 'هظعاوم نم عمتساو هيدهب ىدتهاف

 رسم خيشلا لجال هيلع ىلصن لاق يتارغز لبق وه نم لاقف ةزاني سانا
 فئغاكما لوا ل ذل تداذا حفلا رتاو هيلع لصو جرف بو

 نايرع ىسوم ”نبا يلع نب دمم نب دم هللا دبع وبا هيقفلا تاماركلا بحاص

 هلل ةقدص هلك هلام, نم جرخ اخس ًادهاز نيملاصلا هللا دابع نه ناك نارلا

 نيكاسملاو ءارقفلل اهب قدصتي لب ًايش اهنم كسمي الف تاحوتفلاو رودتلا هيتايو
 هل سلو ةرخالا رادلاو ىلاعت هللا هحول مهقتعاو كيلامملا نم ًاريثك ىرتشاو

 لك ىف جف لك نم سانلا هروزب ناذيتسا الب لخدي ءاج نم لك باوب
 00 ال 1 مالا ركاو ةععأ ءويا نم رععلا * ةؤللس دب اهزكأو ةعابس

 0011 كك دكر نم *اهآر 1 نورقاسملا نانرتلاو نفت نك تاشالا قرشا

 كحضيو بئارغو بئاجعب. هاشغا نمل ثدع طسنا اذا ضاقاو طاسا نيب

 داك 1 ىسلخلا ى اوربا نم دق ةكرابملا هد ترضي اكرو.دق ظرشو

 ال ضقنا ىتمو ًاريثك ىد, ىف برض دو هيف ىلع ىرسيلا هدب عضيو كحضلا

 ءاش ام لاخلا كلت ىف هعمسا ام رثكأو هل ملكت نمل باوجلا ىوس ءىشب ثدح

 ءارو سيل ىعد نمل هللا عمس ىتكو هللا ىسح لوشوا نكي مل اشي مل امو ناك هللا

 ذوعتلا دعب لور نيكرابملا هيدب دمي هبالقنا دنع ةحتافلا هنم بلط نمو ىهتنم هللا

 اره مث نيمحارلا محرا اي نيمحارلا محرا اي نيمحارلا محرا اي للا سي ةنلضلاو

 مروماو روما حلص'و كاباو هللا انحلصا لوو وعدبو تارم ثالث ةحتافلا

 6 هه م مح

 كي ع عض ١

 . ةلدمعتع لوضع 1ع مق.

 11 وار.

 . 115. 8 : هق.



 تيححت بح ديت ا ملا كلج تل

 هيض ع

 'تافامملاو وفعلا هللا لاسن هلحال ةميظعلا ةلعلا ةيزملا هذه كراملا دسلا اذه

 نم ةعموصلا تحت موب تاذ (؟5) هتسردم ىف ناكهنأ ىورو ء هنمب نيرادلا ىف

 لازنا ىلع لص>و عفترا باحسلا اذاف ةياطلا نم ةباصع هلوحو ءرشب جراخ

 لزني الو اونكساف مكلسر ىلع مها لاقف دعرت مث مايقلل ةبلطلا دعتسا ىت> رطملا

 ةكازلا انخش انثدحو هلاح ىلع زاغ اذك ضرا ىف لوزتلا هيضاي كلملاو انه

 نخبط ىحب يديس خيشلا ىراوج نا ىلاعت هللا همحر دمحا نب نيمالا هيقفلا
 ىتح كلذ, نيجمق ايش هف دانا رثوث لف ىثع ىلا حب نم ارط نوح

 ةالصل يل دعب تلو ع لجر نا نيلالناف

 ىركتس ةبلط نا ىورو ىدسجح هسم ام قرحنال رانلاو وه لعل مويلا حسبصلا

 ىميعلا نمحرلا دبع ”يديس كافك ىركتس لها اي لوي معلا ذخال هوءاج اذا

 دع جسر دهب لل قاس ىلوبا ناستلا ةيصوايلل سرايوم
 هيلع *اوقاف مهنا ا اماو نييئادوسلا ءابقفلاب الفاح هكرداو تكسش نكسف جحلا

 ىضاقلا دج وهو هيف نطوتف هيلا عجر مث كلانه هقفتو ساف ىلا لحر هقفلا ىف

 ىحي يديس ىفوت ةئامام دعب نيتسلاو ةسداسلا ةنسلا ىفو « ىلاعت هللا معلا

 . اميلع ىلاعت هللا ةمحر ىم اك ضن دمم خيشلا بعرس قوتو

 الضاف ًاملاع ناك رمع نب دوم هيقفلا بحاص ينارغزلا ل خيشلا مهنمو

 مالسالا نسحب الو حالصلاب فرعت ال اهتال هتليبق ىف لثملا ردان ًادباع ًاْاص ًاريخ

 هيما ةبادب ىف دوم هنقفلا نب نمحرلا دبع هبقفلا دهازلا ظعاولا همزال

 1. 11567 : ةافاعملا .

 2. 11962 : تح رخ .

 3. : قا

 4. )15. هل : اومأق.



 د ةعتع قعو ىلاغتا هللا ةمسو ئدلاو طخ, نم اهتمت نيتنا

 ايندلا ىف هتاكرب نم انيلع داعاو هب انعفنو ىلاعت هللا همحر ىحي يديس خبشلا

 نبا ءاكلا ىحي نب يبلعتلا نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع نب ىحي وهو ةرخالاو

 نب متاح نبا نمره نب ميت نب رابجلا دبع نب هللا دبع نب يلع نسحلا ىنا

 نب ىسع نب دمح نب دما نبا لاطب نب درو نإ عشوب نب فسوب نب ' ىهق

 , مهمحرو مهلع هللا ىضرو ههجو هللا 5 بلاط ىلا نب ىلع نب نسحلا نب دمع

 نك ا ا قرارا د3, كئاوأا ف معا هللاو تكنت مدق نيعجحا

 ةيالعلا غلف هقا اماما ةلمجو ءدجسم ىتباف ماركألا ةباغ همركآو هاف ضن

 ترهظو راطقالاو قافالا ىف هركّذ رشتناو ةيالولاو حالصلاو معلا ىف ىوصقلا

 هيقفلا تاكربلا وبا لاق تافشاكمو تامارك اذ ناكف ةماعلاو ةصاخلل هتاكرب

 هلت نما لخا ىح ىديو الا طق تكشت مدق:ارظ امي دوم ىضاقلا

 دو# هيقفلا نب نمحرلا دبع ديز وبا ظعاولا هيقفلا دهازلا يلولا هنبا لاقو

 ولو موب لك ىف كرعتلل ىح مد ور ادري نا تك لحاز نع بجحاوؤ

 نع ىلحت ىلاعت هللا همر هيما ةيادبإ ىفو مايا ةثالث ةفاسم ىلع م تا

 00 ع ناحتألا لقوعلا ىحاوا لاطا نخا قرات لفتعا مث تالماعملا

 35 مث عوبسالا اد دكار ستنال هان ال ناك مث هليل لك ملسو هيلع لاح

 للا يال لات كلت فا كسلا ام لكسو ةيعاشتم دعب مث ةرمم رهش

 رظناف سانلا ىلا جاتحا نا 5 اهل لاق انكر دايك ليقف تالماعملا كلت

 نم اهف ظفاحي كراملا خيشلا اذه نا عم ةلماعملا ةييصم ىلا كانو هللا انمحر

 هارت بكا سانلا_ىلا جاتتحالا لقمم ىلإ ًاضيا :رظتاو ةياهنو. ةءاث تاروظحلا

 1. 8. ةزداناع : ىصق نب اندع 56عم506 1015.

 92. 01155. : هاقتلف.



 دئاوفلا لج راكذتلا قف ركذت

 اوصصخ لضفلاب ثلا رفس رت ما

 ابصلا ةبيط ءرملا بل 'يفن
 نم نيش سرالا دنع رخل |

 ىذلا ام نوردت هقفلا لع بالطاا

 عّديمس دقف بلقلا مومه يِثي

 همهف برقم ميلعت نسحم
 نفنلا ئذ نوؤم داما ا

 نيم نم هدعب له اج اف

 هبحصو ىلا ىزمتلا الولف

 الولا ىلع حس نيعلا عمدل قحل
 همومه تنابو ىرولا ملا دقل

 يل (نناخو رحح وذ ركسا

 ملاس تحن نم ناشعتلا رسكنا اذا (؟4)

 بدات نسحو ميظعت كاذ ىفو ظ

 نسم 4 اوعران انارنلا ظ

 ةنح سيدارف ىف قزر, طَسنَو ش

 ىلعلاو دجملا ىذ نمحرلا نم هيلع

 همي يبر شرملا هلا ىلصو
 ةحر محلا راتخلا دج

 ىذلا عباتلاو باحصالاو لاللو
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 دراو ربيخ ىلع درو هط ىفو

 قا لا رطتلإلا رت ززمو
 دعاسل ىوشو ًانايق قحليف

 دجام لك نمو ودبي ابفارطا نم
 ديادتلا برَس راذنا كاذ ىفو

 دفاو لك نم بلقلا مومع ريثي

 دارنا "لماع ملح هِقف

 دناوفلا نسحب بيذمت قاقو

 ديازتلا ىف هىما اراض ًأطانر

 دلاجع نم هدعب له ًابرع ايو

 دشارو هنم نيدلا لع مالعاو

 دقاو ,افطاو حابشا ءاقال

 دواسالا 'ق هش عارتا ةعيش

 دباكتلا ىوق ىمالا فلسلا ىفف

 دحاو ةدايز ارغلا انما نمو

 دلاقملا دهعب ىفوملا اصلا عم

 دهاشلا ينس ناحيرو حورو

 دياع ةعاطو ذاتسا ةدابش

 دئاوفلا زيزع فاطلاب مالس

 دهاش لضفاو ثوعبم ريخ ىلع
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 ًالغأ وهسلا نم يناتل ريبكلا حرششلا ىف ام عشتو هريغو ليلخ حارشل مقو ام

 هتتتك ام ىهتنا ىلاعت هللا همحر ًافيلات ىءزج ىف اهتممح ةدافالا ةباغ ىف ًاريرقتو

 . ليدقلا.نف

 فا قدصت هنأ تاق نع تاش' ىور نم 59 لها تاداس نمو

 بدوم ىضاقلا هللا دبع ىنا ملاصلا يلولا هيقفلا خيشلا دب ىلع ًابهذ لاقثم
 تناك هنا كلذو ىركّس دجسم باب ىف نيكاسملا ىلع هقرفو يرباكلا دمحم

 لفكتا لاقثم فلا ىف حتفي نم لاقو هتسردم ىف خيشلا' ملكتف ذئنيح ةعاج

 دمسب ىءر ليقو نيكاسملا ىلع اهقرفو قدصتملا ديسلا كلذ ابحتنف ةنخلا هل
 هيقفلا دهازلا لولا نا ىورو ء دعب انيلع لفكتت ال هل لوقب الئاق مانملا ىف كلذ

 هل لاقف دحسملا ىف هتسردم ىف ةصقلا هذه ىح دومم هئقفلا نب نمحرلا دبع

 ًاهذ لاقالا فلا نمي ةثلا هل: تلقكت اذا نم ةعانتلا انهو ىدسااب لج

 « قيرطلا اذه لاجر مه هلاثماو ىرباكلا باوجلا ىف نمحرلا دع ديسلا لاقف

 خوبشلا خيش يراكلا دمحم بدوم ىضاقلا هيقفلا ىنعا خسيشلا اذه مهنمو

 عساتلا نرقلا ىف تكشت نطوت نيرادلا ىف هب انعنو هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر

 نمحرلا دبع ىديس هيقفلا مهنم خايشالا نم ًاريثك ايف ' رصاعو عا هللاو
 دومم ىضاقلا هيقفلا دج ريكلا دمحم دنا هيقفلاو بح ىضاقلا دج يميعلا

 بطقلا ةمالعلاو روكذملا دمحم هيقفلا دلاو تبقا دمحم نب رمع هقفلاو همال

 ذخاو حالصلاو للعلا ىف ىوصقلا ةياغلا غلب دق مهريغو يسلداتلا 85 5

 ميو الا رهش خلني ال ليقو ىحب ىديسو تيقا دمحم نبا رمع هيقفلا هنع
 لها نينادوسلا ةلطلاب ذئموي ةلفاح دللاو هئارق ةرثكل ىعداربلا بدَبَت ةلع
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 كلام نبا ليهستو مهف ةءارق ًأطوملا هيلع تمتخو تارم ىناك وحن هريغ

 تارىم ثالث يلحلا حرشب ىبسلا لوصاو نينس ثالثب ةرم قرقحنو ثحب ةءارق
 دعسلا رصتخمب حاتفملا صيخلتو اهفلوم حرمشب قارعلا ةيفلاو قرقحت ةءارق

 عم هللا ءطع نبا مكحو هل ةريزجلا حرشو يسونسلا ىرغصو ديزاف نيتىم

 ةمدقمو امهحرش عم ميجتتلا ىف ةيمشابلاو ةعرقم ىنا مظنو قورز حرش

 حرشف ضورعلا ىف ةجرزخلاو قطنملا ىف يليغملا 'زحرو هِف يروجاتلا

 اهلك هدلول اهح رش عم مصاع نبال ماكحلا ةفحت نم ًاريثكو يتبسلا فيرشلا

 حيضوتلا ىف هترضحو هعيمح ثحب ةءارق بجحاّلا نبا ىعرف هيلع تارق هتءارش

 يجابلل قتنملا نم ًاريثكو ةيضقالا ىلا ةعبدولا نم الا هنم ىتش مل كلذك

 حيحص هيلع تارقو ضايع افشو يليورزلا نسا ىلا _حرشت نودلاو

 لخدم نم ًالودو هلك يسم حح اذكو هتءارقب هتعمسو فصنلا وحن يراخبلا
 زيزعلا نارقلا هيلع ترسفو اهريغو ةيفلالاو ةلاسرلا نم ًاسوردو جاخلا نبا

 وهو ًالماك يسيرمشن ولا رايعملا عماج هظفلب تعمسو فاىعالا ةروس ءانثا ىلا
 تامهملا ىف هتعجارو تالكتملا ىف ًاريثك هتثحابو هنم رخآ عضاومو رفق وقس

 ىلاعت هللا همحر هتكبو هعفتك دحا ىنمفن (؟) ام ىذاتساو ىخيش وهف ةلججابو

 قيلاوت ضعب ىلع هتفقاو هنعو هل زوجي ام عيمج هطخم ينزاجاو ةنلاب هازاجو
 لأ تيا قاما ناسا ىعا نتك لب هطخب ىل هيلع ظرقو هب رسف
 موب انعم ناكو نيمت ثيح قحلا هلوبقو هعضاوتو هفاصنال هسورد ىف اهضعب

 ماع لاوش ىف ةعملا موي ىتوت هنا ىنلب مث هب ىدهع رخا ناكف انيلع ةعقاولا
 ىلع اهف هين ىئاوحو قيلاعت هل ةيامعستو نيثالث ماع هدولوم فلاو نينثا

 4. طلق. لن نختو



 ظ
 ا

 م0

 ان هتكرداذ ديعس نب دمأ يديس توم دعب امس ءارقالا مزال ىلاعت أ سلف

 هتيسل موق مث ةفلتخم الود ةريكلا ىحضلا ىلا هنفو لوا حبصلا ةالص نم ىرشإ

 نيب حلصي وا اهدعب سانا سما ىف ىضاقلل (؟0) ىثم برو ةدم ىجضلا ىلصيو

 رضنلا ىلا ”نيرديو نناثإب زهظلا ليو كاؤزلا تقو تبق ىرش ثيل |
 سردي برغملا دعبو هبرق وا رارفصالل هيف سردي رخا عضول 0 7 :

 ماودلا ىلع ليلا رخا ءىج هنأ تعمسو هتيبل عجريو ءاشعلا ىلا عم

 ًاتوكس ةريصبلا *رونم مهفلا عيرس باوجلا رضاح ًانطف اكد 5 0

 مبفلا ةدوج ىف ةيآ مهرجز امبرو سانا عم طسبنا امبرو *ًاروقو ًاتومص

 نيلاصلا نيبقفلا نع هقفلاو ةسرعلا ذخا كلذب ًافورعم كاردالا ةعرسو

 دمحا هيقفاا امزالف تكنت دمحا اصلا هيقفلا هيخا عم نطق مث هلاخو هدلاو

 يناقللا رصانلا اوقلف امهلاخ عم جحلل الحر مث ليلخ رصتخم ىف ديعس نب
 دم مامالاو يفنحلا يشو*ربلاو ينويموالا ف-وي فيرشلاو يروجاتلاو

 الزنف امهلاخ تومو امهجح دعب امجر مث همن اودافتساف مهريغو يركلا
 ةنودملاو ًاطوملا هلع اارق ثيدحلاو هقفلا دعس نبا نع اذخاف ٌقلكَشي

 ارق قطنملاو نايبلاو لوصالا ىدلاو ىديس نعو هامزالو اهريغو رصتخلاو

 'لج هدحو اخيش هيلع رضحو حاتفملا صيخلتو بسلا لوصا هيلع

 ريظن ال نونفلا ىف هتقو خيش ًاريخا راص ىتح ءارقالا كلذ عم مزالو ”يجنوخلا

 ةءارقو هتءارقب ليلخ رصتخم هلع تمتخف نينس رشع نم رثكآ هتمزالو هل

 . 315. لل : اكاراد,

 ااه. ف : ةروئم.

 115. 1 : ارارقو.

 . 3118. 28 : لاجح.

 عا ريح نت من مح 14383: سول



 ل دي

 ةئلا نسحو ريخلا ىلع ًاعوبطم نيلماعلا ءاملعلاو هللا دابع رابخ يحلاص نم ناك
 نوواست» ساناا داك ّب- سانلا ىف هداقتعاو ريخلا ىلع عابطنالاو ةيوطلا ةمالسو

 ىف هسفن رضرو مهاوح ىف ىبسب هيلا ةقرعم مدعو مم هنظ نسح ىف هدنع

 هميلعت ةمزالمو يلعلا ةبحت ىلا مهحصنيو منيب حلصيو مههوركمل عجفتيو مهمل
 ةسرغلا بتكلا سئافن لذبو ماتلا عضاوتلاو هلها ةبحصو هبف هتاقوا فرصو
 هل عاضف نونفلا عيمح نم ناك ام 105 ع كلذ دنيا تتش الوب لأ هوما

 هيطعيف ًاباتك بلطي بلاط هبابل ىتاي اميرو كلذب هللا هعفن هبتك نم ةلج كلذب
 ىلاعت ههجول ًاراثيا 'كلذ ىف بئاجءلا بجعلا ناكف وه نم هتفرعم ريغ نم هل
 ار لثك هني للطا اقوي هتكيحادفو ًاخسناو ءارشا ابليطحتو تنكلا هتبعا عم
 راهنلا ءانا ميلعتلا ىلع مهظع ربص ىلا اهنم هب رفظ ام لك ناطعاذ هساودح ىف نيكفف
 ىلا ال وهو اهورطاخ لمي ىتح رجحت الو للم الب ديلبلل ةدئافلا لاصيا ىلعو

 ىف لِي الل مزمز ءام برش هيقفلا اذه نظا لوقب انباحصا ضد تعمس ىتح
 اناا يدر ا تاجا ةداكلاب ةقزدام عم ءريصب نم احم ءازقالا
 ىف صولا اع همر اهب قع العم ةنلظلا حا ةبربلا لكل ريحا نامضاو
 ىوقا ةهازنلا نم هديب ذخاو ءادر نيزا ةنكساو ةفعلا نم ىدترا لوضفلا

 هنحاذ رادصالاو داريالا ةلهس ءايحو قالخا نسحو راقوو ةنيكس عم ءاول
 ًاحدام احم الا ىرت الف ةياغلا ىلا دحاو ناسلب ةماع هيلع اونثاو ةفاك بولقلا
 هرمع هيف ىففا ديلبوا دتبم ميلعت نم فتاي ال حورلا ليوط ادا نو اتو
 ًاليثم هل اولا الو ًاليدب هنع اوبيصي مل ةاضقلا روماو ةماعلا ئاوحب هئبشت عم
 عفشتساو هنع ضيىعاو عنتماو هنم فاق هتاح ةبالو هللوس ناكطلسلا هيلط

 1. 0ع رصمأ أ 1ع م"نءعغلعصسأ قصات عدأ لقصق

 2. ىلا عوأ طمأ5 161 20111 ل 9011 20111 نم.
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 ًانسح ًاحرش قطنمللا ىف يليغلا ةموظنمو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ئادم

 عضاوم هيف نيب ةيشاح يءاتتل هحرش ىلعو ليلخ نم عضوم ىلع قلعو

 ملو لوصالا ىفو يجنوخلا لمحو ةيبطرقلاو يسونسلا ىرغص ىلعو هنم وهسلا

 اهريغو هييلاتو بجر رهش ىف ةنس نيرشعو ًافين نيحيحصلا عمسا اهلاغ لمكي

 لقنو ةيامعستو نيعستو 'ىدحا ماع نابعش نم رشع عباس نينئالا ةليل ىف ىفوت

 دمحم ةمالعلا انخيش هيلع راشاف عماجلا ىف لسم حيحص اره وهو هناسل هيلع

 ةعام هنع ذخا هدعب نينئالا ةللل ىفوتف ةءارقلا عطقب هءاذح سلاح وهو عشب

 هيلع ارق عيغي دوم هيقفاا ىبا دمحا هاو دمم انخيش نيحلاصلا نييقفلاك

 هيقفلا ىنا نمحرلا دبعو هللا ددع نيوخالا نييقفلاو قطنملاو نايبلاو لوصالا

 هنعو هل زوجي ام عيمج ينزاجاو ةدع ءاشا هيلع انا ترضحو مهريغو دوم

 نيرشعو ةعست ماع مرحلا متاف َدلو افشلاو ًاطوملاو نيحبحصلا ةءارقب تعمسو

 نب دمحم نا دنا . ىلامت هللا هحر'ةنح ايور هتافو دعب هل تيارو ناجم

 هدج ىلع رضح سردم لصحم ملاع هيقف رمب نب دوم هيقفلا طبس ديعس
 عفتلا هنودملاو رصتخلا هريغ نع ذخاو ةسمم ليلخ رصتخمو ةلاسرلا َروكَذملا

 مهنمو ٠ ةيامعستو نيعبسو تس حتاف مرحلا ىف هتافو ىلا نيتس ماع نم هب سانلا

 اللخو ةنودملاو اطوملا هلع (؟:) أرق دمحا ءوخاو دم انحش ناوخالا نايَقْفلا

 *ىدحا ماع دلو ليصحتلاو ناسلا ىلع هيف دمتعا ليلخ ىلع ةيشاح هلو اهريغو

 5 ىلا نبا دوم نب دمحم ٠ هتلود ترضحو ريغص اناو هتكردا نيثالثو

 ةمومضم ءايف ةنكآس ةمجعم نيف ةحوتفم ءابب عينبب فرع يتكبتلا يركتولا
 كسانلا دباعلا لادلا ننفتملا ملاعلا هيقفلا انتكربو انخيش ةمومضم ةلمه» نيعف

 1. 11567 : دحا.

 2. 11567 : دحا.
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 نم سانلا عم حارسشنالا ريثك 'ماودلا ىلع هللا ركذو ليلهتلاب ناسللا بطر

 نم ذئنيح هتيب لدال ام عم اهتيهز ىف دهزو ايندلا ضفر دابعلا ىلاص رايخ

 ىف فاطل فيلاوت *هلاح ىف هنم بر نم الو هلثم طق تيار ام هايلا ميظع

 نا يلع ن ربع نتدتفا د نبا رع نب دعا نب دعا © هريعو ىلا

 ايلوصا ًاثدحع انتفتم كارد اكَذ ناك ماعلا هيقفلا نب ماعلا هيقفلا ىدلاو يحي
 ةفاكو كولملا دنع ةءرحلا رفاو هاا مظع بلقلا قيقر ناكو ًاكراشم ا

 نوداقتيو مهنود نف كولملا ىلع ظلغي (؟) ةعافش هل درب ال ههاجم ًاعافن سانلا

 ناك هرافسا ضعب ىف غاك ىف ضيم الو راك قرع درو 2 1 داقنألا مظعا هل

 اا 2 د قا ليل هيلا قاب 'دؤواد ةاكمأ مظعالا ناطلسلا

 ضراعي ال ثيحب هالا رفاو ةلالخلاو ردقلا روهشم ناكو هردقل (مظعت هدنع

 د تنعم جالا د لع ىرلشماال ممل اعارتما ثلا نقلا ق 2

 ال10 كالا را قل رش ورع لك نع يونغ ةنازرحلا نقاؤر شكلا

 رازو جحف ار تع ىرشلا لحرو رع رح نا دو رصعلا 52

 نب لاملاو يطوبسلا ذيملت فسوي فيرشلاو يناقللا رصانلاك ةعامجم عمتجاو

 ينوميملا نيدلا نيماب ةببطو ةكميو يروجاتلاو يروهجالاو ءايركز خيشلا
 رداقلا دبعو يواخسلا يطعملا دبعو ىلممللا "ردلا ذيعو رجح قباو ىرالللاو

 هنع دقو هب كربتو يركلا دمحم مراكملا ابا مزالو مهب عفتناو مهريغو يهكافلا

 ىاةتاجاتكلا تاشرشلا تاس حرشو ًاليلق درك ولك لق مث دئاوف

 . 15. هل : ماوادلا.

 . 1.6 هعمد ةهرتعع نن'هم ةزمانأع 1عا 1ع مممأ هل.

 - [1ع5 عانت 1155. هنأ ىكسأ.

 4. 115. 7 : 0ع رممأ عأ 145 لعاتج دانا هصأاق ةمطغ هد طقوم. 113ه (ا1عدأ 0325 للا

 5. 115. 4 : هللا دبع.

 نون مو صح

 تنل ا
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 خيكلاو يركلا نسحلا اباو يناقللا رصالا قلو جحو لحر همعو هيبا

 بتكو كلذكوه ىزاجاو هنعو هل زوجي ام لك يناقللا ءزاجا مهتةبطو ' يركشبلا

 دمحا ماط بحجر ىف ىفوتو ةثامعستو رشع ةئالث ماع دلو كلذب هطخ ىل

 اهرمع ةيرق ةدكت لها نم ينوسملا ينمصنالا هللا دبع نبا بقاعلا ٠ نيعسنو
 ”ناسل ىف لعلب لغتشم نهذلا داقو ممفلا يكذ هيبن هيقف نادوسلا برق ةيجابنص
 نسخ فلاحلا ةين تصصخو ليلخ لوق ىلع همالك اهنسحا نم قيااعت هل ةيارذ

 ة تصصخ ريرحت ىلع فقاولا هيننت هتيمس *ءزج ىف هريغ مالك عم هتصخل ديفم

 هعم باوصلاو هريغ هيف فااخ نمصنا ةيرقب ةعجا بوجو ىف ءزج هلو فلاحلا
 ةلثسا نع ريقفلا ةبوجاو دومم نب دمحم ىضاقلا ةلئسا نع دودجملا ٍباوحلاو

 يطوبلا لالحلاو يليفملا نع ذخا اهريغو دم جاحلا ايكسا اييف باجا ريمالا

 برق ايح ناك لئاسم ىف ييلابللا فولخم ظفاحلا عم عازن هل عقوو اهريغو

 دلوملا يتكتت تيقا دمع نب رمع نب دمحا نب ركب وبا ٠ ةثامعستو نيسمخلا
 اكرام الو ًاهاوا ات ًادهاز اعروت انس اريح ناك ىمع ةفرشلا ةنيدملا ليز"

 ءاطعلاو ةقدصلا ريثك نيدلا نيتم ربلاو عرولاو دهزلا ىهاظ حالصلا فورعم

 كلذ ىلع اشن هل ريظن ال ريخلا ىف ًازربم هدب تاذ ةلق عم ايش كرمي نا لق

 ةيئدملا نكسو جحو عجرو مهذخاف هدالوا لجال هدالبل بآ مث رواجو جح

 نم لوا وهو نيثالثو نينا ماع دلو ةئامعستو نيعستو ىدحا حئاف تام ىتح

 هل ءانع الب *ةبيرق ةدم ىف هيف ىل حتفف هتكرب تلف وحنلا لع هلع تارق

 ىرخا دعب ةرفز فدري هدابع حصنو هلل ةقارملاو فوحلا ريثك ةلياج لاوحا

 1. 314. 18 : ىركسلا. .
 ]1 اكو. ل : اح ىف. اى

 3. 8هةمو 1ء الاد قل. ١1 ء هاه ممغاتاتمم 0'نصع اذرجمع م"نءعملءدتأع : , , . . تام تح. 5



 1-55 ا تل

 اد كركر ضدشل ن0 قرشا قاد تتاديجاو لصعو ىورو

 نه هزاجاو يطابنسلا قحلا دبعو دم نبا دمحا عم بحاصتو نييناقللا نيوخالا

 وباو يزاجحلا رصان نب ىلعو رداقلا دبع هتمع نباو يريونلا تاكربلا وبا ةكم

 ا( كات ه6 دك عروب نادوملا دذلن عجر مش مهريغو لا بيطلا

 ا ا ا ع ةتاسللو نيتالثوا تلت ذودج ىف قوت و اهءاضق' ءالوو

 دم نب رمع نب دوم نب دم « ليلخ خيشلا رصتخم ىلع ررطو *دييقت هل
 كك 28 ًاهقف 0 ىغاق يجاهنصلا نحب نإ لح نب نع نر تقا

 ايندلا هتدعاسف هيبا دعب ءاضقلا ىلو مهتاهدو سانلا ءالقع نم نهذلا بقا

 2 يليغملا زجر حرش هضررع اند هل لصحو ةسايرو ةلود نم ءاش ام لاف

 004 1 تاك ةنس رمص ىف قوتو قطخلاو_نانملا ىذلاو هتع-انخا. قطنملا

 ا ا دو نا بقاعلا , ةئايعنلاو ةعست ماع ةدواوم .ةئاشستو

 ا ا هةر ناك نكست "طاف سارملا» نت نبأ ىلعا نب ازمع نى تتقا

 ٍبلقلا ىوق مثال ةمول هللا ىف هذخات ال قحلا ىف ًابيلص ايف اتيث هماكحا ىف

 0 #1 وا لع ار وصح ابق قو ىلا ءاظملا روحالا ى امادنقم 0

 هنوعواطيو هنوبايو هل نوعضخي اوناكو عئاقو مهعم هل عقوو مهب ىلابي ال هنود

 هل عقو عجرب ىت> هنوفطاليف هباب دسو هسفن لزع ”هركي ام *ىار اذا ديرب اهف

 10000 0 ل كوت طخ آل رومآلا ىف. ةنقات ةريض 15 اراع

 نع ذخا ادج ًاييهم ٌقوتلاو ىرحتلا عم هروما ىف ًادودجم هايند ىف هيلع

 391015 1872: قتيلا:

 2. م[دموانع لدصع اع لآخ. ]).

 0 5.31. 4 : اكارادب
 4. 8[دمونع لدصع اع لاذ. لذ.

 5. آ1562 : ههركي.



 هع يل

 ىقون ىن- ةنس نيسمح وحن سرد ,ابالاب .انبالا قحلاف هرمع لاطو قحلا ذافناو

 هظمتو ةلاللا نم غلبو ناضهر رمشع سداس ةعما ةليل نيسمحو سمخ ةنس

 نيتسو. نان ةنس ,داوو هريغ هلئي ١ اقليم حالصلاب ركذلا ةرهشو هل سانلا

 «رمو فاعلااو دمحم ةاضقلا ةثالثلا هدالواو هللا همحر ىدلاو هنع ذخا ةئامتامكو

 لعلب لغتشا ةلحر ظفاح هيقف يبلادلبلا اص نب ىلع نب فولخم (؟01) ٠ مهريغو

 دم نب رمح نب هللا دبع ملاصلا دبعلا ىديس هخويش لواف لبق ام ىلع ربك ىلع
 معلا ىلع هضخل ةباجم هنم ىآأرو ةلاسرلا هيلع أرق نئالوب ىدج قيقش تبقا

 ةظفاملا ةوقب رهتشتاو هريغو ىزاف نبا نع ذخاف برغلل رفاسو هفف بعرف

 اهريغو نمكو تقلا اوزيل دالب لخدو كلذ ىف بحجعلا هنع رك ىتع

 لخد مث ينمصنالا بقاعلا هيقفلا عم لزاون ىف ثاحنا هل ىرجو كانه أرقاو

 عجرف ضرف كانه ميو شكارمب سردف برغلل عجر مث اهب ًارقاو تكتت
 يتحزاتلا دع ىا نب 'دمحا نبا دم « ةئاصستو نيعبرالا دعب قوتو هذيل

 دجا ميلآال قاسم ةحوتفم لادقةيكأس ديو ةحوتفم "يرمي يح نإ

 مبفلا نسح طخلا دج الصح * ًاتنفتم ًاثدحم.ًامابف الا ًايقف ناك * نإ| هانم

 هلاخ ىلعت) رمع نب دبحا حاملا هيقفلا ىدج ىلع هدالبب ارق ةغزاتملا ريتك

 قرشا * لحر مث هسورد رضحو يليغملا مامالا ةدكدب قلو لصحو لع هّقفلا

 يدنشقاقلا نيناهربلاو ءايركز مالسالا خشثك ءالجا ىتلف دوم هيقفلا انديس ةبح

 عمسو ثيدحلا لع منع ذخاف ةعاجو يطابنسلا قحلا دبعو فيرش ىنا نباو

 .١٠ 1815. اذ : دجا ىلا نأ دم .

 92. 115 13 : ذزمه .

 5 لإ ا

 4. 1135. 13 : انئْغم .

 5. 3148. 8 : لعح .



 كنب و اح

 سو هلع ديا لع ه1 ةعداخ الخل هيلي مادا: هعنق هلخاد ىلا لوخدلا

 ني ةياكللا تيبس كل ذي ليتل اوؤداخنا كش الث هديعو بانلا هل لخئاذ

 يجابنصلا حب نب ىلع نب رمع نب تبقا دم نب رمع نب هللا دبع « هتعاج
 الك ل ا اير ادهاز اطفال ايه ناك مدقلا دج ققع يفوسملا

 نيرشعو عست ةنس اهب ىقوتو نئالوب سرد ظفحلا يوق 0 عرولا

 0000 ال او . تافارك هلا ةئاقاكو نيتنبو تن ةننا دلوو ةئانطستو

 نساحلا وباو ءانثلا وبا اهيضاق يتكمتلا يجابنصلا ىحي نب يلع نب رمع نب تبقا

 دابع رايخ نم ناك عفادم الب اهماماو امهيقفو [ 1051 كل را ماع

 راقوو نوكسو مات ىدهو رومالا ىف مظع تبشت اذ هب نيفراعلا نيملاصلا هللا

 "9 ارش رابعألا ف هني راطو داللا ىف ةحالبمو هيلع رغا ةلالجو

 ىف فاخن ال ةهازتو دهزو حالصو ةنايد ىلا ةتكر ؟توهظو ًالامشو 000

 هنودوزي هما تحن اوراصف هنود نف ناطلسلا مهلك قلخلا هتباه مثال ةمول هللا

 ناكو ىرتت فحتلاو ايادهلاب هتوداجو مهلا تملا زاك | نيك رعب راك ل

 ا وللا قال ل را دع ءامضتلا لو نازي اح

 ا 1 فو الا د راقادعا نشا ندع لطالا < ىوانلو قطل ىو

 ةرابعلا لهس ةوالطو ةوالح هيف نم هقفللو سردتلا ةمزالم عم هنقو 2

 ةيلط رثكو هدالس معلا ىحو نوريثك هب عفتناف كفلكتت لاق 5

 ةلاك الف ةددلا عا لع تكا ءاملع اوراصف مينم ةعاجح بحنو هقفلا

 هنع دقو كلانه ليل افا ىنتلا ةتغاو ةحلال كلا ةيفلالاو ليلخ رصتخمو

 ةئامعستو رمثشثع ةسمح ماع جحو نيرفس ىف ًاحرش مهضعب اهزربا هيلع دْئاَق
 نبا باحصا نم يدنغقلقلاو ,ايركز خيشلاو يسدقملا ميهارباك ةداسلا ىقلف

 ةدافآلا مزالو هدالبل محبو 4 هة.ح الص فىعو ,مريغو نيئاقللاو رجد>



 نيب

 تلا نونا حس

 ىف نففملا يوحناا يوغالا هرقفلا ملاعلا بوقعي ىلا نب هللا دبع نب نامع نب

 5 نيا هللا «قحر خويشلا هةعامج معلا ه] دهشو راعشالاو ريسافتلاو بدالا مولع

 رشاعلا بابلا

 دع رمع نب دما لاق هللا همحر انا دمحا هيّقفلا ةمالاعلل ليذلا باتك ىفو

 دلاو ىدج يتكبتلا يجاصلا ةلادك نب ىحي نب ىلع نإ رمع نب: تبقا
 معرطق ىف ًانسدو املع اورهش ةئالثلا ةوخالا ريكا دنا جاحلاب فرع دلاولا

 ىرحتلاو هناصلاو ةورملاو ةنسلا ىلع ًاظفاح نبدلاو لضفلاو ريخلا لها نم

 ضاع افشو هحدم ' رياصق ةءارقل ًامذالم سو هيلع هللا لس ىبلا ىف اج

 هبتكو هرمع لوط ىلعلاب ىتتعا الضخ اشورع ايون ايرمت اقن"كوللا

 نع دخلا دلع ةئامعبس وحن كرتو ةزيثك ئاوف :مه' هلم :بتك ةدغا

 ىف قرش اهريغو ىوحتلا راتخم هيقفلا هلاخ نعو دمحم دنا هيقفلا همال هدج

 يرهزالا داقولا دلاخ خيشلاو يطويسلا لالا ىتلو جحو ةئامئامتو نيعست ماع

 اهريغو ْوُنَك لخدو ىلع *نس يجراخلا ةنتف ىف عجرو اهريغو وحنلا ماما

 دوم هيقفلا مهلجا ريثك عمح هب عفتناو دافاو ىلعلا سردو نادوسلا دالب نم

 ةمجلا ةليل قوت ىتح ًاليصحتو ًاسرد معلا ىف دهتجاو اهريغو ةئؤدملا هيلع أرق
 ةمامالل بلطو ةئس نينامت وحن نع ةئامعستو نيعبراو ةثالث ماع ىناثلا عبد ىف

 بلط فيرشلا ربقلا راز امل هنإ هتامارك روهشم نمو ٠( ) اهريغ نع ًالضف ىناف

 .١ ةندوسنع لقهسع ]1غ 5 1(

 2. م "رث" سس



 ا

 كلذ دسب مث . همالك ىهتا مهعم اولساتتي الثل هدالوا ىلع كلذ فاخي نكلو
 001 1 ب8 لكأو تا كج نمت هل طخ

 اتق دهب 11 دنا رطةلد ا عقل كرمت ع ماما نمار نيبو عب هتلبخ (4)
 نا ءاش نا انا هل لاقف ةريك ةوادع هنيبو ىنب تتاف لكا لاق هنم كعنم ام هل

 ل اخ 06 6 26 َّق خكسلاو ةوادعلا كلك كارت سس 58 0 ىل اعت

 اع ةفاددح نا ءريحا نا ىلا .هعم دسار وا دنع لوو هلت قالا
 هتمخ ىف لخدف ماو هل لاق كلذ بصي ال لاق نكح َْق ني نا الا مويلا

 11 طناف لاقف فيسلا, برضلاو حرلاب نعطلاب ةقوقشم ةقرد جرخاو
 اذه هل لمع ىذلا هودع عم هدلب ىف ءرملا نك هك و توا دع يلع

 لامع اذ ًانكسم مويلا راص تاف دق هيف هتفرع ىذلا تاهه هل لاقو لمعلا
 كلت هنم تلاز ىت- نسألا نيللا لوقلاب هفطالب لاز امو ةيفانلا نادر
 هيلا هلايع عم لحتراف هب هربخاو هيلا عجرف تكبتس ىلا ءوجلاب هل نذاو ةوادعلا

 ميهاربإ هقفلا نب دمحا هيقفاا ىركتس لها نيكراملا خويشلا نمو . هيف 07

 هقفلا دهازلا انخبش نع ىور رس مام دلاو جالا ىضاقلا نب ركب ىلا نبا
 اذه دما خيشلا نيب لوحنال لاق هلا نمح رلا دبع هيقفلا حا ديقحا قب : نيسالا

 عيمج ىف محلاصلا لمعلا اذه مزالي وهو ىلعلا 2 الا سلال رطل

 اص هيقفلا مهنمو ٠ هناكرب نم انيلع 1 هنع ىضرو ىلا#ت هللا همحر اقوا

 ناطالسلا هنع مرحتسملا ىرمءملا خيشلا نكت اصب فورعملا رمع دنا ده قا

 ىلع ع هرقلا لاح 17 ىلع هتعافش نودرب الو مهدنع قاف اسحلل عفش

 3. 815. ذل: خا٠
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 مهنم هنع ذخالل معلا خويش نم ةريثك ةعامج هسلجع رضحو هنمز ىف يللا
 دمحا هيقفلا هوخاو ىركتولا ' عيش د# هيقفلاو دومم هيقفلا نب رمع ىضاقلا

 هل اودهشو مهريغو بك رباج نب بك دمع هيقفلاو تمك دوم هيقفلاو عبفب
 ىلعو انيلع هتكرب قباو ىلاعت هللا همحر حالصلاو عرولاو ةدايسااو معلا

 مع هبقفلا نب ريب دمحا نب ركب وبا ملاعلا هيقفلا هديفح مهنمو . نيملسملا
 اوقنتاو نوللاصلا همامعا كلذ, هل دهشو هب اعل ًاللاص ًاقا.ارش الشان

 هللا همحر بقاعلا ىضاقلا مامالا ضيم نيح سانا ةالصلل هميدقن ىلع

 لك ىف عرابلا هرصع ديحوو هىهد ديرف ةمالعلا ملاعلا هيقفلا مهنمو ٠ ىبلاعت

 نب دمحا جاحلا نب دمحا هيقفلا نب اب دمحا سابلا وبا ملعلا نونف نم نف
 عيمج عرب ىت> معلا ةمدخب هءسما ةيادب ىف دبتحاو دش تقآادمجا خا

 د رمل اودهشو هناا الا ملا ىف رظانب الو ادج ميلع قافو ”هرصاعم

 ناكو ىوتفلا ىف راصمالا ءاملع هل سو هركذ رشتناو طعأ نيتشا لاا

 نيطالسلاو ءامالل ولو هيف نهادب الو سانلا ىندا نه ناكولو قحلا دنع ًاناقو

 انركذ نم عيمحو ضِبا طخب ةقلخلا ىف نيالا هدضع ىف بوتكم دمم مساو

 هل-ف نم مهف انه ىلا ريكلا دمحم دنا هيقفلا كرابملا خيشلا ركذ دعب

 ىف مهتاكربب افنو مهلع ىضرو ىلاعت هللا مهمحر نيملاصلا هتيرذو نيكراملا

 تصمسو :ةّئسام لها نم وهف تا دحم دوحح هبقفلا دج. اماو * ثا

 نيينالفلا ضغب الآ ريب ىلا اهم هلحر ام لاق هنا هللا همحر اياب دمحا هيقفلا ةمالعلا

 1.١ آه مماع 3 لع ]5 مدهع ؟ ٠١ ه ناغ ممقعرتالنع مولع ءاتل عانت, ءقلع !'هرهاطمعر"ةمطع
767 7 

 لاد 004 ميغي عيا لممصفمع مانع امنض ل'دصع ؟ةوماد ناتن686 عيغب .

 89 17 - هب ريصأع ف .
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 ةفايض نه هكلم ىف تاب ًابهذ لاقثم فلاو الا هتدالو ةلل ىف حبصا امو
 دوم هيقفاا تاكربلا ىنال ركذ دولوم لوا دال تدالوب اون نذلا لاحرلا

 ىف بيلص للقلا ئوق نهذلا بقاث ًاليلج ًالاع ناكذ بقاسلا ىضاقلا اماو

 يقلك لوعة ق كت اذا ةسارف اذ مثال ةمول هللا ىف فاخي ال 0

 نإ كلذ او راق هل كرسي ال ثيحي لدتلاب هشرا الم: دق"بيغلا ىف ظني هناك

 ريسلاو ثيدحلا لع ىف عرب دق رمع ىضاقلا صفح وبا اماو « قافالا عيمج

 لاق ىتح ىوصقلا ةياغلا هيف غلب دقف )١6( هقفلا اماو سانلا ماياو خيراوتلاو

 سنوتب مالسلا دبع نبا نمز ىف ًادوجوم ناك ول هنا خويشلا 'هرصاع نه ضعب

 0 للقتم سردم هبقف ملاع وهف هللا دبع اماو ٠ ايف ًايتفم نوكي نا قحتسال

 : هحاهت فرعي ال نا داك ىتح قزرلا نم اهيف هل ىلاعت هللا طسب اه عم ايندلا

 دهازلا دياعلا كسانلا هنبا ىلاعت هلل فراعلا حصانلا ىلولا اصلا خيشلا اماو

 هتلكب ايندلا نع ًاضرعم ًالاع ًاهتقف ناك نمحرلا دبع ديز وبا ظعاولا عرولا
 هنع نوكحم هتسردم باحصاو تافشاكم اذ ةدحاو ةظحل ىف ولو اهلشإ مل ثيحب

 امل رادوج اشالا ةلحم نا رتاوتلاب ىور ام كلذ نم تاريثك تاياكح كلذ ىف

 اا ا ا عوا راد كسل ' لغألا اهي ناشا نتكام : نم تنوع
 رهظلا سائلا, لص املف ةئامعست دعب نيعستلاو عساتلا ماع متاق مرحلا نم ىتاثلا

 هلثمي اوعمست مل ام ماعلا اذه ىف نعمستل هللا هللا هلل لاق هتسردم ىف سلجو

 اولعفو نادوسلا درو هنم ىلوالا ىدامح ىفو طق هلثمب ءاورت مل ام هيف نورتلو طق

 ىابرلا ملاعلا هيقفلا مهنمو ٠ ًاريثك اهنم لعفي اذكه اهلثم نم هّللب ذايعلاو اولعف ام

 روهشملا دوم هيقفلا طبس ديسلا دم هيقفلا نب دمحا سايعلا وبا اصلا ىلولا

 411962 هن ربصاعم .

 2. 115. هل : هورت. 5. 5: ور



 هبا مما“ د

 هللا لوسرل حداملا ثيدحلاو هقفلاو ' بدالا لع ىف عرابلا هحاصقفو اطخو اًءوصو

 .يج ىلا ببحلا ىركتس دجسم ىف نيحيحصلل درسملا سو هيلع هللا ىلص

 طلاملا يلولا ديلا هب هبطاخ ام هفرشو هنزنع ىف ىتكو ,هدنع زيزعلا قلخلا

 هلوق كاذو هنع باغ نيح هللا ةلسرملا هتديصق ىف يركلا دم هللا دبع وبا

 ىدو مكل ىدوو ىح مكل ىبحو . ”ىدهع ىلع ىلا لاو 5

 ىدج ىىلا روع نيب ام انتاقواو ٠ اييطو ىنادتلا ماا سنا مو

 ىدفرلا نم نوجترت اهف هللا ىلا ٠ ىهجوتو مكل ىركذ ىلع ىناو

 ' ىدملا عساو نم نوغبت ام قيقحت ٠ مركح. تقو لك ىف هلاساو
 ىدحالب ٌضِه لضف نمنومورت ٠ امو مدالوا م نيدو رمعل

 دوم ىضاقلا هيقفلا ىلاعت هللا ىلو تاكربلا ىا مالسالا خيش دالوا مهنمو

 رمع ئئانقلاو بقاملا ىئاقلاو دع ىشضانقلا تتا دع نينار ١

 مالسالا كرب لاق نمح رلا دسع ه.ةفلا دهازلا ىلولاو هللا دبع هبقفلاو

 اكضف ام ريب رسم هيقفلا لضافلا خيشلاو "دمحمخ دئارسم هيقفلا

 الطلح ًاملاع ناكف دمع ىضاقلا 00 ىهتا نيحاصلا دالوالا الا رمخ نب دوق

 ايندلا هتدعاسو لقعلاو ةءاهدلاو مجذلا ىف هرمع ىف ريظن هل سيلو اكذ ًامابف

 1. اذاةء. بال

 2. الاغ(66 ىل وط .

 3. . ةقق. هل فيقع

 +. ةلع ىذ : كلا.

 5. هله. : قَد

 0. [عومس لد طاع. 13 : 1ع ذاة. هل. ممىء16 رعدلا.



 جالا نب ريب ركبآب فورعملا ركب وبا وخا مهنمو ءهحيسف سيدارفلا ' ىلعا هنكساو

 ذيمالتلاو ماتيالا ىلع قفنملا قدصتملا دهازلا ماعلا تيقا دمع نب ربع نب دا

 هللا ىلص هللا لوسر ةرواجم ىلا هدالواو هلابع عيمح عم هتلود مايا ىف برغتملا

 نا ىلا ةفرشملا ةئيدملا نكسو سو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هَل 15 سو هيلع

 د سو هيلع هللا ىلص )١7( ىفطصملا راوج ىف هلايع ةذاك عم تام

 نع م« لصفنتاو لام.ءلا عيمج 5 ع ىلوالا ل ُْى جح نيح مهليحرت

 0 الو 5 عج هلا دنا ملعو بقاعلا لدءلا ىضاقلا هنم مهعزتاف لإبلا

 ةنيدملا ىف رواجو ًاعيمح مهب لحر بقاعلا ةافو دعب ةيناثلا ةرملا ىلا هتقرافم

 جالا نب دما هيقفلا ةمالعلا هاخا نا هتمارك نمو 00 نإ لل ةفريملا

 ا 01 د ضد لطفل لاحت هلا يلو تاكردلاب "نا نع تلط دما

 لا هب لسوتيب ىذلا هللا ءايلوا نء الو.هيري .نا مبنع ىضرو 0 للا مجر

 صهزالا عماج ىف ةرخالا ءاشعلا ىلص ام دعب ةدحاو ةليل ىلا هل مناف هناحبس

 قلتو سار ىلع كلذ هال عضوف دما هيقفلا كسب تك وهو جرح نأ دارا

 وه اذاذ هيلع سو ه1 نك ل كب والم وهاع .لاتف .مالظلاب فءدق نيلاَخ

 باب ف 57 نيسلا كلذ دوو عرج من اليلق هعم 0 ريب 1 هوخا

 0 تلا ثمل رش انتعاش كاقفبئتنرا ىذلا اذه لاقف رت عماجلا

 دمم نب رمع دما جالا نب دمحا هيقفلا ثدحملا ةمالعلا هوخا مهنمو « ةليل

 ًانولو ًاقلخ اهلك لاما عاونا هل هللا لك ىلا حيت ”نيمللا ماعلا تيقا

 - 00512 ب لع:

 2. 015. هل 0116]3 ةذ امانا ١1ه تما ركبا.

 3. آم دحمأ هوخا تتوصعاتع لهصق اعدطق.

 4: 315. 8 : ليلجلا.
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 اهتم عطسف ناكم ىف ةحبسلا عضوف جارم-لا ءافطاب سماف هب ىف خسشلا ةحبس
 للا داع نم وهف دمحا جالا اماو ٠ لسغلا نه غرف ىت- تلا تءاضا رون

 تاريثك تاكربو تامارك بحاص وهف دوم اماو ٠ نياماعلا ,املعلاو نيحلاصلا

 اهب دعبو ذغناو رضحف تاململاو دئادشلا ميرفتل ةيبغلا نظاوم ىف ىدون كو

 ايو راض راق عحرو هب انتو ىلاعت هللا همحر دمحا جاحلا ربك الا هوخا نقد

 نقتت نكات ناثع زادب اذا اًملف بل نطفي الو. اتا .هيزني.كيحمأ

 مهدهاشي هنا سانلا رلعو ةكئالملا عم دمحا ىبخا قرتفا نالا لاقو ءادعصلا

 هقفلا نع ىورو تافشاكملاو تاماركلا ىف ميظع عون اذهو نزحت كلذاو

 دمحإ ني كولم نب ديجي# فنا هقفلا همساو هسلحم دوهش ربك أ نم وهو ىلصملا

 نم دوم هيقفلا دح ىم- وهو برغملا ىف ةيوازلا لها نم ىميلدلا جالا نب

 هنم ةنأ ةطخن لع تمنع لاق هنأ دجسملا ىف الص ةرتكل قصملا, بقل ١

 هايا اهيطعا وهو انا تيقبو ءاسلج عيمج جر ىتم تمزعف ىنم ةءاربلا تبتكف

 ىف عمجت 'ىنلا ىه اهسنج- دي ىتلا رويطلا لاقو مالكلاب ادب همم تيلاخت ان
 ىلصملا ىقوتو اهتكرتف هيلع تمنع ام ىلع فشوك هنا ذئنيح تملعف ناريطلا

 وما ىضاقلا هقفلا ةمالعلا ذخا ام دعب ةئامعستو نيمستو سم ةئس هللا همحر

 رمع نب دمحا جالا نبا رمع صفح وبا مهنمو ؛ ءاضقلا ىف نيتئس رمع صفح
 ءاسمو ًاءابص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل حداملا يوحتلا تيقا دمع نب

 همحرل لصاولا ىركتس دجسم ىف ناضمر موي لك ىف افشلا باتكل درسملا
 ةصاخلل ههجو رشنملا ممضرم ىف مهدوعيو مهتحص ىف مهدقفتي هبراقال ”دهاعتملا

 هحيرض دوبو هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر شكأىم ةنيدم ىف ًاديهش ىثوتملا ةماعلاو

 1. 815. 1) : ىذلا .

 2. 3816. 34 : دهاتمالا .



 ت0 نسل

 وهو كلذ ىلع هلل دجلاو هر دمع اضن ا ىلا ةيلوفطلا نيح ند هتمزال دهعو

 هققلا تب هقاوا مآلاو تالا ةعج ,نم نيبكلا اذمحيمغ دنا: هيقفلا“ ةيرذ نم

 ىضاقلا هيقفلا هو>او كنيرق دمحم ىضاقلا هيقفلا كلذكو دمحمغ دنا مامالا

 نا دلع دنا هيقفلا اهوباو دمحم دنا مامالا 'هقفلا تن انين دعا دب

 اذهلو ريكلا دمحم دنا هقفلا نب دحا نب ىرب دمحا نب دمحمت دنا هقفلا

 ناتروكذملا ناتاه نيكرابم الار ندلو نهلك تاكرابم تانب سمح كرايملا مامالا

 ةءارلاو ىرك دم نب دم هيقفلا ىركتس دحيم ماكا خويشلا» حبش ما ةثلاثلا

 ل نر دعو ةكاطلاو ني دمى دع ىلا هلا تانك" للا

 نع دوما نب 00 دنا ,نبب دمحا هقفلا نناعلا وا مهم و 5 :ىيكأ 5

 وحنلاو هقفا نم ملعلا نونفب ماعلا نطفلا يكزلا ريكلا دمحم دنا هيقفلا

 هيقفلا نب هللا دبع د ونا مهنمو ٠ )١3( ىلاعت هللا همحر كلذ ريغو راعشالاو

 بالا ههد ند 0 نه وهو نيكلا ل دنا هيقفلا نب دمها كس 77 دمحأ

 ااا انما ناك دسم دبا نب كهلات ساملا ىإ هعنلا تح دما نال مالاو

 ٠ ىلاعت هللا هحر قيثوتلاو نارقلا ملي هنمز ىف رهش اًكاوك ةنودلا [ 2

 جاحلا هيقفلاو هللا دبع هيقفلا مالعالا ةميالا مالسالا خويش ةثالثلا هطاسا يع

 ىلاعت هللا فراعلا مهف لاق تبقا دمحم نبا رمع هيقفلا ءانسا دوم هقفلاو دمحا

 ةيرق ىف هنا الول ىلو *هللا دبع يلو دوم نو دعا فكل د فاخلا كاع

 ميهاربا هذيملت الا دحا هلسغي ال نا ىصوو هيف ىقوت ىّتح تخزات ىف تب دقو

 نبا هتيب لهال لاقف هدنغ ًادقوم. ًاحارس:دجوو ىف ابا دم نب ص000

 1. 115. هلل : 1ع« ططمأ هيقفلا طة.

 2. كلصقأ 0١ءةاتدن لقصع ]1 رطع. لب ططقتف ةءاللأ : ىركاا.

 3. ]ع5 272015 هللا دبع ىلو تقضوانعمأا لقصف 1ع رتتع 17.
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 ىسلداتلا ىحي 'ديس ىلاعت هللا يلو بطقلا ملاعلا هيقفلا عم هوباو وه رصاع

 ىناشلا ماعلا رخاوا ىف ىلاعت هللا همحر ىفون مهنع ىضرو ىلاعت هللا مهجر

 بيذهللا ملاع نمحرلا دبع هيقفلا انها "يدلو مهنمو ٠ ةئامعست دعب نيرشعلاو

 ساهعلا وبا هديفح مهنمو ٠ ةدحاو ةنبا الآ بقع كرتي ملو ميلا قتلا ىعداربلل

 ل عضاوتملا ايندلا نم للقملا ىتتلا ملاعلا دمحمج دنا نب دذرحإ ن *ىرب دعا

 لغا نم قرخاشلا نم معلا خويش نم ةريثك ةعامج رعلا هنع ذخا ىلاعت

 هيقفلا نب دمحم دنا هللا دبع وبا هديفح مهنمو ٠ ىلاعت هللا همحر ىركتس

 ونا مالسالا خسيش ايف سس 2 كدحعسم ماما يد دنا نس يوحتلا راتخلا

 عدو قت ملع وهو اهايا هالوف هنس ربك دنع دومم ىضاقلا هيقفلا تاكربلا

 درمسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل حدام ةيبرعلا لع ىف ريهش هلل قئاو عضاوتم

 همحر ىركتس دجسم ىف ناضمر ىف ىلاعت هللا همحر ضايع ىضاقلل ءافشلا باتكل
 ىلص هللا لوسرل حداملا دمحم دنا مامالا نب دم هللا دبع وبا مهنمو « ىلاعت هللا

 دجسم يف هيبا توم دعب ضايع ىضاقلل ءافشلا باتكل درسملا سو هيلع هللا

 راتخلا هرقفلا نب دمم نب راتخملا هيقفلا مهنمو « ىلاعت هللا همحر تام نا ىلا ىركتس

 نيحادملا نع قفنملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل حداملا دمحم دنا نب ىوحتلا

 هدهج لذبيو برطلا هياغ كلذل برطيو سو هيلع هللا ىلص ىنلا داليم ىف

 راتخلا هقفلا نب 000 د هقفلا هنبا مهنمو » ىى اع هللا ههحر تام نا ىلا هيف

 رارمتسالاو ماودلا ىلع راقولاو ةنيكسلاب مايق نسحا هب ماقف نيحادملا خش

 ءاقوو ةورع اذ ًاعرو ًادهاز امن الضاف ًاريخ ناك ىلاعت لا هحو قوت نا لآ

 1. 11 انا 5305 001016 ]118 ىديبمس نان دس

 2. 11+. 1 : 1ع وأ هدلو 1.

 / ةاد. 13 2 نش
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 نم اههو ' غيدتي نأ نكاسلا رمع ىضاقلا هيقفلا ىلاعت هللا ىلو نب ميهاربا هيقفلا

 نبا هلو ةيحانلا كلت ءاضق هالو ىذلا وه دمم جالا ايكسا نيطاصلا هللا دابع

 ريعألا ل د قلل ىتاقلا هب ىتشاق ناحالا ضعي تكشت روزي ناك تحا

 لزن املف ةميقلا هو ىلع غبدتي لها ىلا ممالك لقت هنا دمع جاحلا ايكسا

 نع لاش هيلع مالاسأل 0 لها نم هتءامح فق رم لا هققلا دوا لع

 نيبو دوت هيقفلا نيب مالكلا لقنت ىذلا تنا هل لاق اذ وهاه هل اولاق هتحا نبا

 ىضاقلا .تلعج ىذلا ماغلا وه تنا هل لاقو رمع ىضاقلا بضغف ةميعلاب كلاخ

 هباحصال لاق ىسرملا وح راسف ابضغم ماقف غيني ىف ىضاقلا تلعجو تكشت ىف

 اولاق هيف لخدي نا دارا رحبلا لصو املف انلاح ىف ىثمتو رحبلا عطقنو ةريسأ

 عطقب هنأ هنم اومهفف نكي مل واو لاق ىجي ىتح ربصا ةعاسلا تناكام بزاقلا هل

 هللا مير هعم اوعطقو براقلا ءاح 6-0 هوسلجاو : كلمات براق اللب رحبلا

 نب ناحل د ب دفحح دب هللا دنع وبا هيقفلا مهمو ء نيما 3 انعشتو

 خويش نم ريثك 0 حالصلاو لض ةلاو م ندعم 6 0

 نم مهم و تانيمألا ةهد نم مهمو ءانآلا ةهجح نم مم حالصلاو ا

 باب دمحا هيقفلا ةمالعلا لاق ٠ نيملسملا ىضاق ليلج ملاع وهف امم امهتهج

 0 1 وهو عا ىف هدادحا ند معلا مدة نم لوا وه هللا همحر

 تلق عساتلا نرقلا طساوا ىف تكبنتب ءاضقلا لارا يد ملا ولا دعألا

 ا 1 الآ | نك يد كاوا رع م قىراوشا ةلودي قا كلَذَو

 دمحا هيقفلا مالك ىبتا )٠6( ىرباكلا دمم بدوم ىخاقلا اصلا هيقفلا ىلع

 رعلا نونق نم نف لكب ماعلا يوحتنلا راتخلا هيقفلا هدلو منهو « ًارصتخم ابا

 - 111705 عيد:

 2: 2158: : رثس.



 عساتلا دابلا هء| ن

 هللا مهمحر افلخو اهلش نكن اوتكس نيل .نيطاضلاو ,انللا شي لأ

 . معرئامو مهلث اضف ضعب ركذو نيرادلا ىف مهتاكربب انعفنو مهلع ىضرو ىلاعت

 1 ولا اصلا لضافلا ملاعلا خ.يشلا نع تاقثلا خورشلا هاور ام كلذ ىف ىنكو

 لاق هنا ىلاعت هللا همحر يرباكلا دمم ىضاقلا هيقفلا يئاجعلاو تاماركلا ىذ

 باحصا الا دحا حالصلا ىف مهيلع مده ال نم ىركتس ىملاص نم تكردا

 دج جاحلا هيقفلا مهمم ٠ نيعمحا مهنع ىضرو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رخاوا ىف تكتب ءاضقلا ىلوت جاخلا نب ركب ىنا نب نامحرلا دبع ىضاقلا

 نارقلا .,نف. بز نفض ةءارش سانا سما نم لوا وهو قلم لخا

 هوخاو وه ءاج ءاشعلا ةالص دعبو رصعلا ةالص دعب ىركتس عماج ىف مبلاعتلل

 ليق رازي كلانه فورعم هربقو كنب ىف نكسف ريب نم ميهاربا هيقفلا ديسلا

 هنا دمحا نب نيمالا هيقفلا دهازلا لضافلا انخش نع ىورو لادبالا نم هلا

 هلاتق ىلا سانلا جرخف كنب ىلا هنامز ىف شوم ناطلس ةونغ تءاج لاق

 نخدلا نم ءوُش ىلع ملكت امب ملكتف ذئتعاس هدنع دوعق ةعاملا نا لالاادع

 ةرهاصملا لجال ىحتساف هرهص وهو ميثم دحاو الا هولكاف هلكاب مهسماو

 لجرلا الا امي اوملسف مهماهس نم ' رضي الو لاتقلا ىلا اوبهذا مهل لاقو

 هشيج عم هودرطو شوم ناطلس مزمناف لاتقلا كلذ نم تاق هلكاي ل ىذلا

 ىلاصت هللا ىلو لسخت هنمو كراملا دسلا اذه ةكربب كس لها نم ارا[

. 

 اءمس , 1. 1[ندصع ]3 ممهتزعم لات تع. 13 : اش



 دك

 عيمج ىلا هلسريو ءايبنالا متاخ وه الوسر ثعبي لجو نع هللا ناو مالسلا هيلع

 الا لإ لوغلا .-  ةا معا لع تدهش

 ا رمل اذ رو تنك 7 هرم ا اربع نز “وق

 0 كل لكآ ايو نعلا لا زاسوب ةزوهشم ايه ةريثك تاسا ىق

 العا لع تايداملو نيج دموقإلا وم "ةقئاط: الا. "كلذ ىلا هج رف هب نما ام

 بولطمو ديرطو ليتق نيب عبت عم هب نما نم لك ناكف ناميالا لها رفكلا

 اوقرقت و مهسفناب اورفو نامزلا كلذ ىف مّءاسن لعفل اومثلت كلذ دنعف ديرشو

 اوناكو ركذ ام *نلا نع نيمثلتملا فلس جورخ ناكف ابس ' ىدايا راطقالا ىف

 مايالا لاقتنا ناكم ىلا ناكم نمو رطق ىلا رطق نم اولقتنا مث مثلت نم لوا
 ]030 ه1 رسل 1 اوتار ر الا دالي ىضقالا كرغلا او راضا ىح نامذآلاو

 هومزالو هوتسحتساف مهودع نم هلجال مهاجنو هب هللا مهمركآ ىذلا مهيز ماثلا

 ا رواق يحلل تورطت دهملا اذه ىلا هنوقراض ال. ياقعألو ميل ايو. راصو

 ميهاربا نب رمع نب ركب وبا ريمالاو مها متيهاصمو مهعم مهنوكو رباربلا

 نم عيجرخا ىذلا وه شكايم ءارمح ةنيدم طخ ىذلا ينوتمللا تيقروت نبا

 00 ا ا اللا لع ةلادح تراغ امل ءارحضلا ىلا .ثرغللا

 . راصتخاب )١:4( هنم ىهتا «٠ برغملا ىلع نيفشات نب فسوب

 1 1 مرش ل

 5 1 نييلا .

 3. 815. 8 : ةنوملا



 نمأثلا بابلا

 نوشرب ةحاهبسو هبسابس ىلا .نوبستتي هقونيملا مكو 7 يراقب

 ةفكارلا راش ركذ ىف ةيشوملا *للخلا راتك و 6 يح لإ مهباسنا

 لادجو تلو اكمل دالوا نم محو ةنوج ىلا نونحي نوش ءالؤؤا .

 ةلادج دج لادجو ةنوتمل دج تملف ”ةجاهنص ىلا نوبسن, ”فوطسمو طملو
 ةلاحر ءارحصلا ىف نعاوظ مهو *ةفوسم دج فوطسمو ةطا دج طملو

 ءارحصلا ىف مهملحاىمو اهلا نوواي ةنيدم مهل سيل لزنم مهب نئمطي ال

 مالسالا نيد ىلع "مهو مالالا دالبو نادوسلا دالب نيب ام نيرهش ةريسم

 ريمح ىلا مهباسنا نوءفري ”ةجابنصو نادوسلا نودهاجي مهو ةنسلا عابتاو

 اواحتراو نهيلا نم اوجرخ مهناو محرلا الا بسن ربربلا نيبو مهيب سيو

 همدقت نميف نكي مل ةعباشلا كولملا دحا نا هببسو برغملا مهنطو ءارحصلا ىلا

 هروغ دعبو كلم ةزعو هلضف ىف مهنم دحا غلبي ملو هلثم هموق كولم نم

 ناكو هلبق ناك نمت متالا عيمج ىبناف هغابم مجعلاو برعلل هرهقو هودع ةياكتو

 هلوسر ىلع هللا نم ةلزأملا ىتكلابو مايالا ثداوحم راسحالا ضب .هريخأ دق

 4. 015.1: ةفوشعم.

 5. ]مع لعدد ممعق. 0هدصعمأ !5 1ععمص ةلاجو. ا[دتعر عد دقتعع لان طق. لل هم

 اذ : ةلاحر, 1ءءانرع ناتع طماتق 300 مام.

 6. 1818. 18 : ىهو.

 7. 215. 82 : ةيحاينص .



0 

 هاو يلع مكس لا كم تح نانانا 0ك كل لع د للملا

 هتقضح ع له كيو ةيرحلا قو ”هزردك_ق ء نش: لك ف لكأ لاوحا هل

 تاز د 00 اول عداد ف فيغ لج وعد

 نم رحبلا لحاس ىف فوقو ىلع نس ليخ اذاف غظ.ا ةكبت ىلع نيسلاج موي
 ءابقف عم ريب ىلا هبوره وهو ذئتعءاس بورهلا ىلع كا تق مك ةيع

 ق5 كم عرشف 58 قراوتلا كلم ايف لخد ام رحبلا ءارو انا فاكس

 برهف ”صوه ةهج ىف ىلع نس ءاج مث ايف نوط نرذلا براوقلا لاسرا

 0 اا ل ل رد اع لعب ندب ةددح ا وما نم اف وسيوي ىلا نبع

 دغلا ىلا رخاتو ىنم مق دب الو لجرلا اذه ضن دمم نب راتخلا هيخال

 00 1 أ نار اس ما "نع هلا لقوا هيدر كنا كسفتسإ هيلا ضمإو

 تكشت كلمجي هللا ءاش نا *لعل )1١( ربخلا كلذب هيلا تقيس اذاو بره الإ هنحا

 كلتد و ىتلَسِ 7 ال ريبدتلا اذه تلعؤ ام اذاو هللا رتس ىف اراد ققتق 5

 ع نظ 6 هيداراو' هلا رده :ىعالا .ناكف اتلمش تنحف اراد لو

 هللا ءاش نا ىتايس ام اهيرخو. تكبتت لخد. مث بيبل نطاف لقاع لحجر وهو

 هللا انلانا .مهب اكريت تكتب نيتكاسلا نيملاصلاو ءاملعلا ركذ دعب هركذ ىلاعت

 5 نيرادلا ْق ماكر ىلاعت

 2 11, م. هذدق كَ

 . 2 1 - كو
 5 11. | ص صوح.

 . لعل ممقصواتع لقطع 1ع ططق. ذل مر هت ع مح

 دفن نسلم تتفضل 7 اتش



 ك0

 ىديس لماكلا بطقلا لضافلا ىلولا هبيبحو هحاص لمحو فورعملا دجسملا

 ضن دمم خيشلا 'اءرو ةلودلا هذه رخا ىف ًاعم ايفوتف هيف اماما ىسلداتلا

 قالغف ارمقلا تاتق«تبوغ نسمفلا نا ةدساؤ هلا مانا قرت

 فاخا ال لاقف كل *اهتربع فاخت ال تنك نا هل لاقف ديسلا ىلع ابصقف اهروف

 ةقاخم ال كنا تلق تسلا لاقف ذئتعاس متغاذ برش ىدعب تومعو توما لاق

 راغصلا ىدالوا ىلع ةنانح نم وه اما توملا فو نم سيل منا اذه لاقف

 مهمحر وه تام ليلق نءمف يحب ىديس تاه ىللاعت هللا ىلا مهىما ضوف هل لاقف

 رخا ىف هرصب سهذ لبقو دجسملا كلت ىف ديسلا ةرواحم ىف نفدو ىلاعت هللا

 برضي ذخا هتزانج ىلع محوز امل ديسلا ةافو ةليل الا سانا هب نطفي ملو هرم

 ناطلسلا ىلو هتافو دمبو سانلا كئلوا برضي ال أريصب ناك اذاو طوسلاب ىانلا

 ديكلا عمإتلا رظلإ مهتود نخا ىف نع مش هماقم رامع ربكالا هدلو لكا

 مهرايد نم سانلا نوجرخيو ًاداسف ضرالا ىف نوعسي اوقبو ريبكلا نايغطلا
 لكأ اهم هعنم ةيطعلا نم ىك تكشت عم مهتداع ىه امو مهئامرحب نونزيو ًارهق

 لخوو تآلاللا نم ءاح ىمو ةداعاابلث ابنه. 5 تكشتلف ةمارعلا نم لج!

 ىلع اهمسَم ناثلثلاو ا ايف لعشو مهفيضيو اهم مهبسكي دلبلا ىف

 دوعلاب مهيلع ابقرفف ًابهذ لاقثم فالا ةثالث هءاج دحاو موي ىفو نينيقلا همادخ

 مكتوسك نع ذه اولاقتف قرف ثالث مهدباب بهذلا اومع الدنا مهتداعو هدب ىف

 نم لاق ةداع ك تكنتل اذه هل اولاق مكل ةيطع اذهو مكطاوسا نمث اذهو

 دوو ل سا كارب ؟ اربشا هتدئاف امو ىنعي امو ىك تكنت وه

 1. 11562 : ىار.

 2. 115. 13 : ابتاربع .

 3. 318. ]5 : ابم 6.

 4. .١15) 18 : هتاومع.
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 نم دلبلا ةيلخت لجال عماملا دجسم ىف لخدب نم اري ذئموي هباب ىف فقو
 تلماكت امو عساتلا :نرقلا رخاوا ىف د 16 كل ا ناشلاو تطل

 داووإد اكل 2 ىف رمابلا نارقلا طساوا: ىف الا ١ ماتتلالاو 'قاصتلالا ىف ءانبلا

 للم لها مّدَقَت مك كلما هيف ادتبا نم لواذ دم جاحلا ايكسا ريمالا نبا

 قراوت مث نماثلا نرقلا ىف نيثالثو ةعبس ماع نم هخيراتو ماع ةئام هيف مهلودو

 من عساتلا نرقلا ىف نيثالثو ةعبس ماع نم هخيراتو 11 كودو لودر قرم
 ةعبرا هيف ةكلم ةدمو عساتلا نرقلا ىف نيعبسو ةثالث ماع نم هخيراو ىلع نس

 دحاوو ماع ةئام هبقع عم هتلودو د جالا انكبنار ناتموملا ريمأ مث ةنس نورمشعو

 عساتلا نرقلا ىف نيعستلاو نماثلا ماعلا ىف ىرخالا ىدامح نم رشع عبار هخيرانو

 نرقلا ىف نيعستلاو عساتلا ماعلا ىف ىرخالا ىدامح نم رشع عباس اهرخاو

 ةاود ضارقنا هخيراتو ىهذلا دمحا ىالوم ناطلسلا يمشابلا فيرشلا مث رشاعلا
 ىف نيعستلاو عساتلا ماعلا ىف ىرخالا ىدامح نم رشع عباسلا وهو ىتس لها

 ارا نال لكأ اما ١ ةنسا نمو هس مويلا هلق كلم !ناكو رشاعلا نرقلا

 تالخلا يف ىلا ىنكس نم ةميدقلا مهلاح ىلع هتلطلس ءايأ ىف "قب دقن

 نه ىجاهنص )1١( وهو ضن دم ىك تكبنت ىلع دلبلا سمعا ضوفو عتارملا نوعبتي
 ةئسام لها لصا ْنا ام ةليبقلا هذه عيجج لصا وهو ”طيحنش هلصا رجا ةليبق

 نا ول ل هنا فرفلا نم اور خانم .دعبا ني ”كاسرعت لهاو تيت
 ةلودلا لّدَسب لدين ىذلا بقللاو ناكملا اذه بابرا نم ىلم لها ةلود ىف وهو
 ىنف دلبلا اح وه لصاخلا كلذ ريغو عفدلاو ضبقلاو ىبنلاو مالا هديبو

 111582 تح

 0. 1195. 2 : طيبتسو 1عج029 © جاتكؤأ منع ظةصاطم

 5 1162 تر



 ٠ ىمضن ةيغبو ٠ ىمار طقس» ىه ىتاا ةكرحو ةعجنو )١١( ةكرب تاذ ةرخافلا

 ,املعلا ىوام ء نامح لا ريغأ طق اميدا ىلع دحس الو ٠ ناثوالا ةدانع اهتسند ام

 ' اهولعشخل ٠ راسلاو كلفلا ىبمو 5 نيدهازلاو ءالوالا فلامو 5 نبدياعلاو

 "عضوملا 0 ام هو ”ةرحعلا متاغل ىف هانعمو تكل ةوعذم مهما مم زاخو

 ىف هتداراو ىلاعت هللا ةردس دادزبو هيف نوئكسي سانلا ذخا م ام كراملا

 نانا زثكاو ٠ ةراجتتل ًاقوس راص ىتح ناكمو ةهج لكن م يالا هتايو :ةراسلا

 ىف لبق قوستلا ناكو اهلك ةهجلا “كلت لها مث دغو لها قوستلل *ًادورو هيلا

 نيحلاصلاو ءاملعلا نم رايخالا هيف نكسو قافالا نم قافرلا درب هيللاو رسب دلي

 نازفو لجوو رصم لها نم دالب 2: خوه ةلق لك نم لاومالا ىوذو

 لقتا 3 كلذ ريغ ىلا طسو سوسو سافو ةلالشو هعردو تاونو سمادغو

 ةجاهنصلا لئابق عيمج عم ةدايزو هيف اولمكتسا ىت> اليلق اليلق تكن ىلا عيمجا

 قال فرثملا مالا ةرابملا *ةتتا ملو ريب بارخ تكشت ةرامع تناكف اهسانجاب

 'كاوشالا تابيرز هف سانلا نكاسم تناك لاخلا لواف تالماعملا ىف الو تانايدلا

 ىلا اهنع اولوحن مث *نصانصلا ىلا تابيرزلا نع اولوحن مث شاشخالا تويبو

 ابلخاد يف اماارب ابحزاح ىف فقو نه تح اديح ًاراضق ًاراوسا طولا"

 نمو كلذك ىركتس دجسم مث ناكمالا بسح ىلع عماجلا دجسم اون مث

 1. 315. 4 : ولمخ. .

 2. 315. ق4 (ءم مدقنجع) : زوهلا

 3. 315. 8 : ًادرو.

 4. 11562 : ةتأث.

 5. 315.18: كارشالا,

 6. طلع. 8 : ]ةعدصع 0ءماتأ8 اولوحت م لان50[ا8'1 نصانصلا.

 ١ .-0--_اا ءانأ.



 د ا لا

 ىضاقلا مث *خدفب دوم ىضاقلا مث بك سابعلا ىذاقلا مث *مقنس ىضاقلا مث ' عاتنت

 فرت رع ىضاقلا نب فرت دما ىضاقلا مث *سلكاملت ىضاقلا مث فرت رمع

 نم ةاضق ءالؤهف تانك بنب دمحم ىضاقلا مث ”ىرورت ركب بذو» ىضاقلا مث

 ةئيدملا ىف مه دعب ةاضقلاو اهرخا ىلا دمحم جالا ايكسا نينموملا ريما ةلود لوا

 را لا للا كذا دنع ىلاعت اهنلا' اش نأ مترك ايش“ ةزوكذملا

 | 00 دف ناسا .املعت اماو « ىلا للا هحزا كأم نحباض ةيولملا ةسانلا

 0 114 دج هل دالاس كك قايد تكح لما نم ديكاب
 ء ةروكذملا ةيدمحالا ةلودلا

 عباسلا بالا

 ل هلآ ردا وأ ىف نرققم يقرا: يدنا لغ تاسنف .اهتابنو تكست زكذ

 ىف رحبلا لحاس ىف فصلا :تقو ىثو نيعتار اهف اولْرْنَف ةرحهلا نم سماخلا

 نولدبيو ًالزانم ناورا نولصيو نولحتري فيرخلا تقو ىفو نولزني غظما ةيرق
 ةكزلا ةيهاطلا ةييطلا ةدلبلا هذه عضوم اوراتخا مث ىللاوعلا ف مهدح صو

 1. 315. 8 : عاشت

 2. 115. 1 : مقنس.

 83. 1. : عيب 81315 !' هده طمع فرطع جلصتوع لوصق 1ع اعجاع ءدأ 12 مانت عغصغةع

 اعرصعصأ 200 ماغع.

 4. 115. 8 : نملانلا

 ٠ رور 8 .0155 5



 ده اع

 داعاو هنع ىضرو ىلامت هللا همحر ىلامشلا اب طولا رولا بارحم دنع عماجلا

 الصا ىركعو ادلب ىونج يك سانعلا ىضاقلا هلها نمو ٠ نيما هتاكرب نم انيلَع

 ىف هريقو ةواحسلا ىف سار مدق د اخس ريس الشان الَلَج الامال

 ىضاقلا مهنمو ٠ ىلاعت هللا همحر نيمعلا ةهج نم هرخوم ىلا بيرق عماجلا لخاد

 ”يقفلاو 6 د هقفلا نيملاصلا نيلضافلا نيملاعاا دلاو غيغب 17 ىنا ن دوك

 دعب ءاضقلا ىلوت ًاليلج ًالاع ًايقف ناك ًالصا ىركتو ًادإب ىونج وهو غيغب دمحا

 ايكسا دب ىلع ةئامعست دعب نيسمخلاو عساتلا ماعلا ىف بك سايعلا ىضاقلا ةافو

 ىضاقلا مهنمو ٠ بعت ةونغ نه هعوجر دعب دمحم جاحلا ايكسا ريءالا نبا 'قاحسا

 مامأ ىلعح من ًاببطخ ناك دإبلاو لصالا ىونج فرت رمع ىضاقلا نب فرت دمحا

 ىلع امام بيطخلا بانتساو جحلل ىثم مث ثالثاا بتارملا عم ًايضاق مث عماجلا

 ءاضقلا ىلع ىرورت ركب بدو» ىضاقلاو عماجلا ةماما ىلع ىحي مامالاو ةيبيطخلا

 ركب ىضاقلا اما نيمتار بفتارملا كلت ىف اوفو ىلاعت هللا همحر كلانه قرف

 لعلا مدخو ةتطلسلا ىف دهزف اهئيطالس دالوا نم ًالصا ' ىولك وهف روكا

 الام ايف ناك لصالا ىركتو كانك "نينا دج كالا منمو « هتكرب لانف

 ود ق ةانضفلا را وهف ىرورت نكي يشاقلا ءالو دج ماضقاا ل

 اذه ىف مهدرون ملو نيروهشملا ىتَح ةنيدم .املع نم .الؤهف نيبنتانإ |

ع رك ذب كرت معلا مم رهش لجأل الا باتكلا
 بيترتلا ىلع ةاضقلا ركذ اماو ٠ م

 ىضاقلا مث ؛ىجانك ىضاقلا مث كوف ىضاقلا مث وناس ىدوف دمحم ىضاقلا مملواف

 1. 314. 4 : قعسا.
 دن. قةلوعا ؟0ءةازقغ لهمفق اع مع. ]لذ .

 3. 36.8: بع.

 4. 1815. 13 : ظ0



 د

 اسارا ءاطعام ىكسلا راد هل اهدعو,.ةلاغ اوملسا نين نم: ابلاج لع تم

 الو مهرايد ىف مهاشعب ال هلك كلذ عمو ماركآلاو ميظعتلا ةياغ همركاو همظعو

 ًادحاو ًاموب نأ مث هنم هدجي رض ةيم ريغ ناطلسلا كلذب هدوارف مهسلاجي

 هعم بهذ نا هئم ديرب براع ناطلسلا ةعاط لها نم دحاو لحر هءاح

 لإ لاشك هكا نأ داع نما ريل نان :لثفلا  ءايعوت ءاذقو هحوو ب ةاقتألا هللا

 هيلا مع بهذت مل نا ىلامت هللا ىدب نيب ًادغ هب هل كمصاخت كقنع ىلع حور

 نيملا ىف هيلا همم بهذف ةمظعلا زواحو هدنع مظع لوقا كلذ هنم عمس املف

 520 ل 1 0 1 ا م هلع وو املك اعرب ةانعاج ةعاتتلاو

 1 هيانحو باذ 00 عمجا هتلسق عم هنع توفع لاق هئحم يسب

 ىم لكأت نا طرشب.نكل نهدلا رخا ىلا ةنطلسلا فئاظو نم مهمزلي ام

 1 الفلا ىلإ هك حفلا دم افهها ني ءامطلا يضخ املف 'ئشرف اعط

 جرخو ماقف ىرج ام تبار هل لاق ماعطلا ىف هلوخد لق ًاديدش ًاخافتلا هدب

 0 ل هل ل الا ل راكد :نالتلقلا ككاو امركم[ نع

 م نأ هي ىرم ةئفلأ لات هللا ىلو ةاكر اأو نياعلا ءانلوال ىلاغت اهلا

 تكبتتل عجر امل هيلع ىنثاف [0 1 اي لا نا نا عنا دع نا

 نم هعوجر دعب ىنح ةنيدم ءاضق دمع جاحلا ايكسا نينموملا ريما هالو كلذلو

 لصافتي ال كلذ لبقو عرششلاب سانلا نبب 'لصفي ىذلا ايف ضاق لوا وهو جحلا

 نوكاح مع ناضيبلاو نيسادوسلا ناش وهو حلصلاب بيطخلا دنع الا سانا )٠١(

 اهاءر هتاكرب ىف ركذ ام عيمحو نالا ىلا مهدنع ةيراح ةداع كلتو ةاضقلا دنع

 ةبحر ىهو عطقلا ىلع هتضور دنع ةباجتسم ءاعدلاو ٌةنياعم هودهاشو سانا

 1. 11562 : لصف ابف ضاق لوا.



 هو

 ىتح ضرا ىلا هجوتف ايف تمقو ةتف لجا نم طسا ضرا ىف هدلب نه لغ |

 لال هيف قس عضوم ىف, سمشلا هيلع تبرغ تح موب تاذ يسيرا
 للص ماق ةضيرفلا نم غرف املف ىلصي هيلع ماقو هسنرب طسبو برغملا ةالص

 ًاذج *هلجر تحن ىنربلا * ذبل هتادو نم هيلا ءاج 'صوصللا اذان لقال

 هّضعب نع هاحنق ىرخالا لجرلا تحن ءدبج مث هنع كلذ هلال ا

 ىذلا لاحلا ىلع هتحم سنربلا دوو 'صوصالا هنم فاخف حربي ال تباث مئاق وهو

 ةيرق وهو ”اًروط دلب كلا هريسم ىف لصوف ملعا هللاو هيدي ىلع باتف هَجرْخا

 ةمخلا موي لك ىنج ىلا ىني قبو هيف نكسف رحبلا ءارو نم نيشو ىبح نإ

 هناك قف "فى اياطلم 00 ًادحاو 52- هنرس'الواثط

 دب ئاف ةمجلا ةالضل اًروُط نم كتاب ىذلا لجزلا انع نا ل لإ

 هجون نم هربق اهف ناكدلب ىاو نتفلا نم ابل ناما وهف هتيرذو وه اهف نكس

 ثالث ىلا ايورلا كلت ارب قبو هنم ربكأ وه امب هعور مهعوري امب اهلها ىلا

 نا ءسعاف اهرخا ىلا ايؤرلاب ناطلسلا ربخاف هل ِيَسن ةثلاثلا ةرملا فو انآ |

 ىلا هب ىنا توعتلا هيف ترفوت دقو هاءر املف هن هيتايو هارب ىتح هَدضر

 عرشف ىنج ىف ميسم ىتكسلاب ءضاف تمار ىتلا تعنلا هذه ”هل لاقف البلا

 اهتال ابطسو ىف * وه ىتلا رايدلا عم ميلهاج هدي ىذلا منصلا تيب ٍبيرخت ىف

 1. #1156 : صل هاذ 62601 : صوصللا ضعب

 2. ذبه قا ا ؟هرتتع ؟ناعدتتع لع بذح

 3. 315. 8 : هيلحر.

 4. 11562 : صللا.

 5. قةنصدعا ؟هوعاا6غ لمصف آث.

 0. آذقع# : ىار.

 7. طلدصونتع لقصق 1ع تتنك. لذ.

 . ال567 نه. 8



 هددها ولا قب ملو ادحاو ارهشو ادحاو اماع نع ماقأا لع نساك ةيلطلا

 ء ىرخا ةسمم نم وا ةرملا

 سداسلا بايلا

 ال اللا نع ائاكب -هارالا ةدلا هقيل لات ها قاس َدِقَو

 ىات هلصا ىكتك غمروم مهم ىتش دالبو ىتش لئابق نم هلها ريغ نم

 ىف ىج ىلا لحر مث لعلا ذخال رباك ىلا لحرف ركوكو عيب نيب ةيرق
 اذ) للسلم 1ك الباص املا اقف ناك رعا هللاو عساتلا نرقلا طساوا

 عماجلا ىلا هراد نم جرخي ليل فصن ىفو هدئاوف سابتقال ةبلطلا هيلا عرساف

 مث حبصلا ةالصل ةماقالا ىلا رعلا نوذخإي هلوح ةبلطلا سلجيف معلا رششنل

 ولكل وا مث هرادل عجرب اهيفو لاوزلا ىلا ةالصلا دعب هيلا نودوعي

 ةالص ىف وهو دحاو موي ىلا ةبلطلا عم هتداع اذكه رصعلا ةالص ىلا كلذك

 نا مهللا لوقي وهو دوجسلا ىف اوعدب هبي ًالجر عمس مامالا عم حبصلا

 ار رمل ال تو لاق مس املف هنم انحرا دلبلا انيلع قاض ركتك غمروم

 هرب عمسو اهيف لزنف انوك ىلا ىتح نه دئموي لحتراف ىلع ىعدي ىتح سانل

 هللا همحر قوت نا ىلا جنح ىف نكسف لحتراو براقلا هل اوتعبف جنج لها

 'اوقاس دم هيقفلا ىدوف مهنمو « رازإ فورعم كلانه هربقو هب انعفنو ىلاعت

 | 101 رنا وطوال حل نكسف ايو الساس اننا الاء ًابنق ها ناك قكركتولا

 1 ةلميظ
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 ىلا هدجاو هني قيل يديم أ ءاراانلف.ماركالاو بيتل يقال هج:
 نا همادخ هريخاف هلك ' سءزلا اذه ىف دلولا عم ةلئاقملا لاقف هطاسإ قوف هبنج

 ناطلس ةسلاجم ىف بسلا وه اذه ةطلسلا ىف هفلخف ةنتفلا ءانثا ىف ثام هدلاو

 لاق هجوزتو هما هنم بطخف نالا ىلا دحاو طاسب ىلع ىنج ناطلس عم ىنس
 "ددعلا ىلع مانألا ةعسلا داز ىذلا وه جاوزلا اذه هلا دبع ناطلسلا * ىل

 هتلصو املف ةلحلا ىف هيلا هتحوز بوكرل هجرس ناصح ىلع نس ثعبف روكذملا

 نالا ىلا ىنُح لها دنع *نهو هنالا عيمج م. ةطغ حد ناطلسل ناصلبا

 هللا يلو عمس هنا ناوخالا ضب تملا عم ىس لا امن لحتراؤ

 نس رصاح لو هتاكربب انعفو ىلاعت هللا همحر سارلا نايرع دمحم هيقفلا ىلاعت

 ءافلخلا نا الا كلذ امو الين اهلها نم لان اف نينس عبرا ىنح ةئيدم ىلع

 ةنيدملا كلت نوسرحي نيعمجا مهنع هللا ىضر ًايلعو نامعو رمعو ركب ابا ةعبرالا

 ملظظ ةدحاو ةليل ىلا عبدالا اهنكرا نم دحاو كر ىلع بم ديا |

 اهدنَغ فو ةيدملا ىف اوملسف ًامحاف اماظ انكم شنخحلا ارك نه دعا

 بارا نا روكذملا خيشلا لاقو ءاش ام اهب لعفو ابكلمو ىلع نس اهحتف
 ضعب ىتادحو ذئموي ميلقالا اذه ىف نونئاك هللا رونب نورظني نيذلا بولقلا

 افيعض ًادحاو ناوه ىشيحلا كلذ ايكترا ىذلا ظلا كلذ نا ناوخالا

 ما ذاملاو ءاثحتلاب ايلَع ىلغو هسفث "اهافلعساو هتيوز هنم*ىسف ا

 نم نيربتعملا ضعب طخ ىف ثيارو مبكلم مهنم بلسو عبملا هللا بقاع كلذإف

 1. 365. 3 : نلمزإا.
 2. زادمنانع لقصق اع تق. آل.

 3. 1.1562 : ىها.

 4. 215. 28. : بْسغع.

 5 11. 1 2. اهفطصاو.



 كح من0 د

 اماو عماجلاب رودي ىذلا روسلا ىنب ىذلا وه اذه فلخ ىذلاو عماجلا ىلع

 00 أم دعب مهكلمو مبعوط ىدلا وهو ىلع 3 الا كواملا نم اهلها

 ى هل , | لحا لقب اه لع انآ ةئشسو:زهشا ةعبسو نيئس عبس ةئيدملا كلت ىف

 هل لاعب عضوم ىلا هشيجب لحنريف رحبلا مهب رودي ىتح موي لك مهنولتاقب ءَريَ

 اال كو رخو كلت نوتكف اف هك لحال كلدن تيس "نش ؟ ةكن

 نم روكذملا ددعلا ىلا كلذك مهو ةلتاقملل ربز ىلا نوعجريف ءاملا 0

 ةعاجملا تعقو ىتح ركب ىنا ناطلسلا نب هللا دبع ناطللا هب ىنثدط ماوعالا

 مملاوحا ىف ىلع *”نش معي مل ثرحب نورباك كلذ عمو مهتوق تصقنو اهلها ىف

 ناطلس شيج ءاربك نم "دحاو هل ثعبف ىتس ىلا عوجرلا مزنعو لمعف ايش

 عوجرلا نع هعنمو مهرارساب هربخاف دم ىرس نام سنادج وه ليق ىنِ

 هدايق ناطلسلا رواش مث صرحلا ىف دازو ربصتف هما هيلا لؤي ام '"|رب ىّبح

 هيلا (84) لوسرملا ثعيف كلذ ىلع هوقفاوف ىلع نسل مياستلا ىف هشيج ءاربكو

 هيلا ىشمو لزت هيلا برق املف هثيج ءاربك عم هيلا جرخ مث لبقو مناف كلذب

 10 را ا

 9 116 سس ١6 220[ ىلع 2ةطوعمضانع لفصق آ).

 3 45 مله ريصح .

241:8 00 

 5. 215. 8 : ةكلا

 6. 11562 : نس.

 7 سن.

 5.1156 : نس. :

 9. آراكع2 ةلعع 8 : ادحاو.

 10: 11562 ىرب.



 هل #9 د

 :. اولي ىكل مهيديا تاذ ىف ةراجتلل اهلا نيدراولا نم 'ربصلا بلسي

 تاوعدلا هذه ىلع ةحتافلا اوءرقف اهب نوحمريف نعلا صقانب اهلهال امنوعيسف

 برخ ملسا املو ةئيامملاو ةدهاشملاب نالا ىلا ةنثاك ىهو ةلوقم *تناكف ثالثلا

 ,مهانكل ىرخالا اشناو عماجلا وهو ” ىلاعت هَل ادحسم ابلوحو ةنطلسلا راذ

 قاوسالاب ةرمعم ةيماع ةمعنم اهضراو قرسشملا ةهج ىف عماجلا ةرواجم ىف *؛ ىهو

 نيعيسو ةعبسو ةيرق فالا ةمسس ضرالا كلذ ىف نا ليقو املك عوبسالا مايا ىف

 ىلا جاتحا اذا ناطلسلا نا ةبراقملا ىف كافكو ضعب ىلا اهبضعب ةبراقتم ةيرق

 روسلا باب ىلا لوسرلا جرخ هتيرق ىف بد رحب برش ناك نم روضح

 ىف قلق ةيرق ىلا ةيرق نم هل ءادنلا سانلا ىثمف هروضح ديرب ىذلا ذل

 برق قف ةيزق 5 كبك نم اضيع ابضرا دو ةرامع اذه ىكر ضحمو ةعانلا

 2000 + ةدو ضرا. ةرواغ و هيا لاول يع نا آ +

 نيسوحملا لئاق نم ةلسق الشت لاج ءارو ىلا رباك ناطلس ضرا د> ىف دلب

 انس لمزا ىف برفملا ةهبح :ى داتجالا اشار سع انناياطلتلاو اذ ارخلا

 ناطلسلا ”نادثتسا الب اوءاح قم هدنح نولتاشو 3 لِ ونغ الأ نودصر ال

 هل كلذكو مهر وه نرف نسو معريغو 'ومركو غتامو رسانسو شوف م4

 املو ىلنت ةحات نم رحلا ءارو قرشلا ةهج ىف أضنا داتجالا ,ارصا ردا

 جاربالا 1 ىذلا وه ةنطلسلا ىف ىذلا ىلاعت هللا همحر ريتك ناطلسلا قوت

 11 2 : ناكف .

 3. 315. 8 . اومركو. -
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 اون 106 ايلا راما باكر ناثلا دوف ايل ابتدلا ىف اجهلئم تنتاك ام

 ةكرابملا ةئيدملا هذه لجا نمو هناحبس هللا الا هيص# ال ام لاومالا نم ايف

 نكح ىف اا ا عج و ايقرك تكشت ىلا: قاذالا عيمح نم قافرلا ىنات

 عجر ىتمو ضراف ىتم رحللا ةريزح ىف نيعلاو برغملا نيب نيرحللا ءارو ىف

 رياربف نم اهنع ”دعامت ىذلاو تشغا نم اهب طي ىذلا تقولاو ءاملا اهنع ' دعاس

 مويلا هل ىه ىذلا ناكملا ىلا اهنم اولحترا مت *ربز *هل لاعب عضوم اهئانب لصا

 000 يل الو دوبلا ةطخ مو نعلا ةيج نم انيرق لوألا عضوملاو

 00 نا | عراقس سك اذاو ناوا ةناتم لع قف ةتالثلا اون مّ

 د0 10 ا |( لف تلد اذاو ايف راجشالا ةرتك نم ةباغ الا ايسحت ذل

 م لا حفلا نع ناثلا»نرتلا طئاوأ ىف رفكلا ى' تادتنا ةذحاو

 لاو 7 دانلا (نيرقلا ماع دفا اوملعا م تارا ءواقإ لضفا انحاع

 اانألا ىف لوخدلا لع رع الو ةمالباب ايلعا رساو لسا ىذلا وه 6

 فالا ةعبرا ” مهتم لص ةنيدملا ضرا ىف اوناك نيذل' ءاماعلا عم رشح ىما

 تاوعد ثالثب 'ىلاعت هللا اوعدب نا مهىماو مهيدبا ىلع مساف انط نانا

 0 ااا ن1[ 6و انيض هبطوا نماايلا تبرع نك لك نا ىعو ” كلب ةيدل

 دالك د ك2 رك هرم نآو كلَذ هنطو ىتن ىع () ًارسيو هس

 315. 4 : دغامس.

 319: 8 : دعابت.
0 

 81525 2 رز

1 

 85167 1: ناطلتغلا.

 لم ا : هم

 8. ىلاعت 22300116 0355 خلل.

 9. 11562 : ةنيدملا كرك

 كل 650 ا رحل نت م5 مح
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 الو اًؤاح نبا نم د>ا ىردبالو ردتقملا ززعلا ةردشب ةدحاو ةعاس ىف اوباغ م

 ايك-ا نينموللا ريءا ةلدد ىلا نهولاو فعضلا مهف لخد ذئموي نف اوهذ نبا

 هسار مفدب نه مهف قب مل ىت- وزفلاب هدعب هدالواو وه موماصاوف دمت جالا

 ,ناطاس هنا معزي هتفئناطب ضرالا فرط : دحاو لك قرف ةثالث اوكا

 3 مجول قو هحرا ىف هيج الاب ل" لقتساف نادياقلا ميلع فااخو

 مهل كلذ اولبقي لف مهّتعاط ىف ىنح لها لخدي نا اومار ةبلاغلا مهتلود مايا

 'تادودعم تاديدش ةالئاه كراعمو تاريثك تاوزغب مهوزغي ص لها راصف

 دب الو هنا اهنا ىف ركذو ىج لها ميلغي كلذ لكو :صع نسنتو ةيبل

 . دثموب اضيا نولاغاا مخ ىج لها ناو سهذلا 'رْخئأ ىفامهس ةثاما

 سماخلا بايلا

 تاو كر رام ةنوميم ةمظع ةمدم ىهو . اهراخا نم ةدمو ىلا

 رتئا اهلها ةعسطو ةلجو ًاقلخ اهضرا ىف كلذ هللا لعج ةمحرو ةكربو ةعس

 ثيحب ادج مهقالخا نم تناك ايندلا ىلع ةفاملا نكلو ةاساوملاو فطاعتلاو

 قش الو هل هورهظي نا ريغ نم هضغب ىلع اوعمحا مي هاح دحال تداز اذا

 هدنع ام دحاو لك ىدبي ذئتعاسف هللاب ذايعلاو نامزلا فورص نم عقو اذا اللا

 بارا ىتتلي ايفو نيماسملا قاوسا نم ميظع قوس ىهو هلنفو ضغبلا لوق نم

 نكراملا نيتذمملا الكو ط_ ندعم نم بهذا ٍبايراو زامت ندعم نه ||

 1. 1.1562 : ةدودعمو ةديدشو ةريثك.

 9. 11562 : عت



 د ل

 ناطالح اما اناطلتا هع انلا ةالثلا ني لك ىف ' كدربسو دادنبو 26

 الراو وو اني رووا حا نكراادح يف 97 هنري زج ىف بلك ةيناع منش لك

 ىئ ارك مم ًاضيا ءارلب لاقيو ةنكاسلا لادلإ 0 4 كغ دو خ5

5-5 

 8 ىلع مهف ةعبرالا ناو هنا الح 5 7 مش قانمرف 5 مْ 21

 ههج نم "غاز ضرا د ىف وهو كرك مببلوا لامشلا ةهج نم رحبلا

 موس ر وه نرف لافو 1 هل لامو ماس مش 0 ىف داي م برغخملا

 نيطالس اماو منع هرواشيو اوعمتجا اذا ىلم ناطلس دنع مهمدقتب ىذلا وهو

 1 ىف ملدا نولا هينك نياادتلا كو ىف بلك كدت

 3 مث ىعاد“ م 0 م 5 م ا و 107 رواحتم

 نورواجتم ءالؤه ءارو مهف 0 نيل ا احاول تننوو 0

 رحبلا ىلا اهزاوحا امو نغابو ةميمو غازو تكشتو ىتس كلو ىلم ةهج ىلا

 هلو ”ةياغلاو دحلا تكررإت ىلا هيك هلك و يطع دوك قايلغا ناكف لاما

 لامشلا بحاص رخالاو عموز ا تا يدل نايت

 وس 3 0

 ىلاعت هللا ميكلهاف مهلود رخاوا ىف ةيدعتلاو ريجتلاو نايفطلا كلذ ثروا

 ناسا اعلا نكي ادكا) لانك الميم ددحلاو لك ذنب تحور

 هللا ددح م.ةةطاس راد َّق هودعض دحاو ل ُّق ممل رهظف هدي ند باذدعي

 مهونف نا اوداك ىتح فويسلا مهيف اولمعاف (1) نيبمدالا لافطالا روص ىف ىلاعت

 . 118. 8 : غدربس.

 + 1187 8 : كاتو

 ل

 . 1157 ةدصع ىلا نانأ ءعأ ؟ةتتاتأ

 . 1815. 8 : ةياغل.

 ” 5 ل لا

 لا 65ج نيركروسح نت ح9 م . ل[ةمنا16 03025 165 5



 ا

 تارم ثالث تكشت تبرخ ىللاعت هللا همحر اياب دا هيقفلا ةمالعلا لاق ماع ةئام

 اشالا دب لع ةثلاثثاو قع نس د. لع ةمالاو شوم نالطلس دب ىلع ىلوالا (5)

 بارخ ىف ءامدلا كفس ليقو نييلوالا فءضا 'ىهو لاق نوقرز نب دوم

 تكتب ىلم لها ةلود رخا ىفو شوم بحاص بارخ ىف اهنم رثكأ ىلع نس

 ناكمو ةهج لك نم ضرالا ىف نودسفيو مهلع نوريغي نرشغم' قراوت ذخا

 نوفش الو مهتاذاو مهررض ةرثك نم اوعوم لوس لكأ مهناطلسو

 اوملسف ابكلم ه4 زوحم ال ايتاطلس نع مفدي ال ىذلا دللا اولاق ةيتاقملل * مهمل

 . ةمت ماع نيمبرا روكذملا لكأ ابكلف لم ىلا اوعجزو اهل
٠ 

 عبارلا بابلا

 طمحلا رحبلا ةهج ىلا ىصقالا برغملا ىف اد عساو ريك مبلقاف ىلم اما

 خدم ىو ةناغ هتراسما رادؤةهلا في ىف "ةكيللا ]ظنيت محو

 نانلا ةشتيح ككمتف ةثبلا لبق تناك مطلس نأ لبق نصب ضؤا ىف ةم
 ةسرا بكولم ودعو اكلم .قورشعو نانا ةّلا كيو كيم 00

 لصالا ىف هيلا ىمتي نم معن ام نكلو لصالا ىف ناضيب مهو اكلم نوعبداو

 مهو ىلع لها ةطللا ىف اهفلخ مهتاود تضرّقنا املف نويركع مهمادخو

 يع نضرا دج ىلا اوكلف امي اريك تاملس تعسر ليسألا ٠0

 1١ 8لدموانع لقمق 16 مو. ةل
 2. 11ةموانع لقمع 1ع مع. ]5

 7. 315. قف : هطالسلا .



 ملا م4 َْ

 هللا هع ونا لاق 'ىرازحلل ةزرح تراضو:نالا “ ةفورعب عضوملاو ناطلسلا راد

 لم ىندي ىسوم ىبنم ناطلسلا ناك ىلاعت هللا همحر:هتلحر ىف ةطوطب نب دم

 رابك دحا كيوكلا نب نيدلا جارسل ضورب لزن جح امل ىسوم نكتك
 نالت لف او رعف حراج * شما ةكري . ةيراقتكسالا لها نم. راحتلا

 اكل را تاطح فلاتو اذه ندلا حارس. نم . هلستف لام. ىلا جامحاو

 نيدلا جارس هجوتف ىلمي ماقاف لاما ىضتقي هلكو نيدلا جارس مهعم ثعبو

 ادا فاح وبا هناحا ككشاالصو انلف هل نا هعمو هلام ءاضتقال هحشن

 اادقلا د او كلذ ىف نئآثلا لكك هللا كلت تون ردقلا نم ناكف

 هكا ًاعيج اكتمل مس هيف ناك ولف 5 ةلاعب ماعطلا كلذ هعم تلك ىلا هدلو ممل

 لك سل زاد ىلا فارحاو هلام ىضتقاوا لم لا ؛دلولا لصوو هلجا ىَضَقا

 كدا لا لإ دا ناملل افلا وهو اذه ”قاحيسا قاارق ةذللا "دعو هيف

 او ةمالك ىما : نوكاذملا نيدلأ ارض يبق اضيا ايو نحيوطلال هدلسب

 لها مهم فاذف مظع شيح ىف شوم ناطلس مهتلود مايا ىف اهلا انغ مث اهب

 نم لتقو ابرخو اهقرحو اهدسفاو اف لخدف مهل دلبلا اوكرتو اوبرهو ىلم

 اهوكلباو لع لعا اننا عجر مث هضرا اللد كاوسالا يبان اع كاوا لك

 1. ]ع5 لعتع صعد. 0هممعمأ 1ع ععصرتع [ةصتصتم لت 120 عضو.

 2. 1.عءان"ع 30همأاغع مدع 1111. 2ءعصعإ ءهأ ةدصعتمعاأت (1”هنرمو 65 00

 ]1 هامتنامأ, 1١ 11, م. 431). ]نعد مكع. لل ءا 83 لهمصعمأ نسبا

 3. 15. 4 : هئيعبو.

 4. 115. 8 : دلبلا.
 5. 3155. 4 ءا 8 : هذهو.

 0. 1155. : قحسا .



 98و قم نيطالص نم ىنس كلم نم لواوه .ىمون نكتك ناطاس 0

 ناكو مارحلا هللا تب جح دق لدعلاو حالصلا ىف هلث. مهف نكي مل لداع ملاص

 ىدنلاو ةريثك ةعامحو ةمظع ةوق ىف نماثلا نرقلا لئاوا ىف معا هللاو (؛) هيشم

 دحاو لك دع ةنامسع ا اذا هيد نيب ىعسو الار افلا نوح مم

 ىف الو قرط يشم بطذ لاقتم هناي ايي لد بهذ نم ىصع مهنم

 هباصا لجر عجول هباحصا نم ريثك ”كلانه فلختف تاون عضوم ىلعو ىلاوعلا

 عضوملا ىمسف ايف اونطوتو اهب اوءطقناق مهسالك ىف تاون ىمست ىثملا كلذ ىف

 ملم ف وم نم اوشعو كلو هني قرتلا لحلا خروف ةلعلا كلت مساب

 كلم ةرثك عم نيمارحلا ىف قدصت ام هنال مركلاو دولاب هوفصو ام نكلو

 "افلا ةءام وهو *امهف دمع جاحلا ايكسا هب قدصت ام ةبسنب ًامهذ افلا يرتب الا

 ىتباف عجر ابّهرطبو جحلا ىلا هزاوج دعب 'هتعاط ىف ىتس لها لخدو ًاهذ

 هتداع كلذو نالا ىلا كلانه ىهو ةعئا ايف ىلص غاك ةنيدم جراخ ًابارحمو ًادجسم

 كولم لوا وهو اهكلف تكت قرطو اهف ةعملا هتذخا عضوم لك ىف هللا همحر

 مسالك ىف هانعم كد عم تيمسف ةطلسلا راد اهب يساوي ةفلخ ليج

 4 84 84 انك

 2. 315 8 : ًابهذ.

 3. 8155 : كلائه ريثك.

 4. 11. 1 : ايف.

 5. 115. ف : فلا.

 6. 115. 8 : هتعاطب.
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 دئنيح هتعاط ىف منال ىلم ناطل اهذخا مادختسالا غلبم اغلب اماف كلذب

 دنع ةيراج ةداعلا كلتو م,عاط ىف نيذلا كولملا دالوال مهتداع ىلع ةمدخلل

 منهو معبالل ىلا ةمدخلا دعب عحرب نم مف نالا ىلا مملكنادوسلا نيطالس

 بلطل نايحالا ضعب ىف بيغ نلك ىلع كلانه انكو تومي نا ىلا ايف ىتس نم

 00 اللا ا نق لقاع عيل وسوا عيسوي مث ةداسلاا ليس لع ةمغدلا

 بورهلاو فالخلا رمضاف اهلك اهمتاقرط فرعو ىن- براق ىت> ةييغلا ىف 'ديزب

 عضاوم ىف مهنكو ةدوزالاو ةحلسالا نه ىتدب اب كلذل دعتساو لاتحاف هدلب ىلا

 ًافاع *ام.ئاصح افانف هرس ىلع هءلطاو ءاخا نطف مث هّمرط ىف ”تافورعم

 ىتسل امحوتو اح رخف ءايعالو ارح امهيلع نايشحم ال 5 ًاديح ًاحيحض ًاحيلم

 00[ 0 تاكو اهوا الاسر اعرتا قب لمج ىلع ناطلد امهل ةزلتق املق

 ىلع ناكف ادلب الصو ىتح اليت امهتم اولا اف مهنيب لاتقلا رركتو منا رسكيف

 نم هلهأ نع كلملا لبح عطقو * نسب ىمستو ىتس لها ىلع ًاناطاس نلك
 ىتس مبكلم زوا# ملو رات نملس هوخا نر تاك اب دعو لح ناطق

 ىغم نم عيمج ىلع دازف ىلع نس يجراخلا ربكآلا ماظلا الا طقف اهزاوحاو

 هركذ غلبو تاداللا عوطو تاو كا لف للا ”ءركو ءوملاف ملم

 هنبا الا مبكلم رخا وهو ىلاعت هللا ءاش نا هيلع مالكلا ىتايسو ًابرغو ًاقرش

 ءدمجج جاذلا ايكسا“هنم كلملا عزت ىللق نمف هتوم دعب ىوت عاد ركب وبا

 :. 1 كيرب . مه

 92. 11562 : ةهفورعم.

 تج امهناصح .

 4. 315.8 : نسب.

 5 14 رك



 هس 3 تس

 الو ميلا هلوصول الو نلا نم هجورخل ًاخيران الو مهنم هب ادتبا نم معن الو
 كواملا نم هدعب ىلون نم لكل انقل هردصو هل ًاملع ظفللا قب و همسا وه ام

 ةدحمو 7 ىوذ اوناكو هن احس هللأ الا مهتدع مللي ال ىتح اورئاكتو اولسانتف

 ةفرعم هدنع ناك نم ىلع كلذ ىنخي ال ثم ةماق لوطو ةئج مظعو ةعاجشو

 ٠ مبلاو-او مهرابخإب

 ىناثلا بايلا

 ناطلس دنع ةمدخلا ىف نكس هلا هتصق نم ناكف 'نلك لع لوالا نس اآَمأَو

 لجا نم ريغتف نميل- مسالا لصا ىساي از انبا ران نملس هوخاو وه لم

 ةدلاو مساو 'اما ابمساف نلك ىلع ةدلاو اما ناتةيقش *اعاماو مهئاسل ةمجم

 نم تسيا ىت- دلت ملو ًاريثك تذخاف اميبا دنع *ىلوالا ىهو تف ران نملس

 ىنم هدجم ل ثمح اقع انم دمحم كيبل انآ ىحأ جوز“ اهجوزل تلاقف ةدالولا

 ىلاعت هللا ةردَغب المطل ةمصملا ىف ناكرتشت ال امتال نيلهاملا نم مهو اهحوُرَف

 بارت ىلع احرطف "ئرركذ نيداو ةدحاو ل ىف كلذك "دوو ةدحاو هلل ف

 ليلب دولوملا ىف مهدنع ةداع 'ىهو دفلا ىف الا لمغ نود مظم تيب ىف
 رغصالا ناكف ران نملس لسغ م اريك لمج كلذلو نلك ىلع لسغب نادَحأَ

 1. 365. 4 : نْلكر 8. : نلك
 . 246, 13 + امهناد قه : امنونا.

 . آلمعوازعغ ةتمقأ لهمف اع مك. 1.

 .. ااه رف : لوالا.

 خا خه#هح هش 5 اذلةموانع لقصف 1ع مق. ة

 6 11 1 . وهز.



 هد ولا ني

 هدعب مث عاد ركب همسا راب نس مث ىلع نس مث ماد نميلس نس مث ندنرارام

 دمع مساحلا ايكسا

 0( تاهل لقا نكلا!نمءاخ لفللا 'لصا نمالا' از لوآلا كلملا اما

 ”الإا دل اننا ما تحل ىلا هللا "شرا: ىف ”نيزئاغ هوخاو وع 'نملا
 اوس رطل نما ىف ناك ىتح ضررا ىق رحتلا لخاش ق ع ميدق وهو 538

 ّق ”ءاعل دقو مالسلا هيلع ميلكلا ع هن رظانم ّق ةرحدسلا هنم رشح لق وع

 ال11 انعشلا نما ”اميع لوز الا) ةيرشنلا» ةفط تداك قح' لاخلا نك

 "اهولاسف دلبلا كلذ لها دتع التف اهداسحا ىلع دولخلا قرخ الا ىرعتلاو

 اوريغف نميالا از الآ نولوّش ال اوَهبو 7 نعلا نم ءاج ريبكلا لاقف امهجرخ نع
 ميعم نكسف ةمجعلا نم هلّمث لجال مهئاسل ىلع هب قطنلا رسعتل *ظفللا

 توحلا ةروص ىف ”ناطيشلا ممل لكتف 52 الا نودسعي ال ند هلم مهدحوو

 نوبنتجبو سما امب نولثميو كلذ نع نوقرفتيف مهاهنيو مهسمايف هنودبعيو هيلا
 هلتق هبلق ىف رمضا نيبم لالض ىلع مهنا لع املف مهبعم كلذ رضحب وهو ىبن ام

 هوعبابق هلتقو روضألا موي ىف ديدحلاب هامرف كلذ ىف هللا هناعاذف هيلع مزعو

 هدءب هبقع ىف ارط (؟) دادترالاو لمفلا اذه لجال سم دا نع كنق راع

 1. 115 8 : نعلا.

 2 116... 6618 : ناواعا

 3. !1[حمعاتع 0325 ذل.

 4 115 1 هانغلب.

 5: 105.4: : اميم .

 6. 115. ل : اههاولاس.

 7.115. 8 : نيعلا.

 8. 1155. مل ع( 8 : ظفلل.

 9. 815. قف 6[ 8< نطيشلا.



 سس #1 هك

 من ىركاذ مث ىناذ مث ىك ىباذ من ىف * ىلع اذ مث وكاذ مث كآاذ مث ' ىتاز
 ةمبرا ءالؤه نكتكاز مث ىركوكاز مث عيبك كند مب مث مباذ مث ىورك مياذ
 هللا ىلص هلوسرو هللاب مهم دحا نما امو ةيلهاج ىف ًاعيمح اوتام اكولم رشع

 لسا هانم 1 سم مهمالك ىف هل لاقي ىتوكاز نم مسا ىذلاو سو هيلع

 ىلص ىنللا ةرجم نم ةثامعبرا ةئس ىف كلذو ىلاعت هللا همحر هاركا الب ًاعوط

 مث مكى اذ مث مد كندزك نساذ مث" 'ىبراد ىكاذ مث لسو هيلع لل

 من داد مياذ مث بتاز مث بنيتش نيكاز مث بنك نيك ىاذ مث ىساضتناز
 مث روداز مث ىساياز مث ىلاعت هللا يجر دلظ وأذا منك لع از مث وزدفاز

 عطق ىذلا وهو نلك ىلع لوآلا “نس مث ادباز مث راب سباز مث راب كنزا

 مث كلذ ىلع ىلاعت هللا هناعاو " ىلم لها نم ىنس لها باقر ىلع كلملا لبح

 ىك ميهاربا نس مث ”ىساياز ءانبا اهو ران *نملس هوخا هيلو هدمب ناطلسلا

 م كنذ ركب نم ' 2 ىمؤم نسبت يكن نكذب نس ع فكل 0|
 مم ايكوكد تع نس من عاد دمع نس مت ىركذام ن ل مج بئس لد ركب ١

 نس يا رح

 نس مث "" نك رارام نس مث مج لك ىف رام نس من " فب رك نس مث راف دمع نس

 1. 215. ه : ىثتاز.

 2. 315. 1 : ىف مرف ىلعازو 12315 مرف ءعدطاع ةالمات' ناغ ءآةعغب

 3. 345. 8 : ىراد.

 4. 0م امانكع مدرك[هزه لوصف !عي لعبا رصقف. 1'هرتاطمع"ةرداتع نش.

 5. ل4 ء( 87 لووموعمأ ءماكعما لم ةدصف مماع" 1ع ةمص قمقلر ةمتا هنع 18 76إةأ16

 , 501( مقت' 16 يد ب

 8. ][رعم مواق ركب 97 مع ءا ةاناكتصاف زانةوان'ُذ ىرك رام تتدصواتعتا 0لةاهك مل

 9. 1مم تواق فِي رك نس 11136161116 035 لل

 10. الق. 8. ممرءاع زعأ عاد دج 9 مهرع ءرتكعانإك, ةقلطق لمانأع.
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 نيضاملا فاسلا قيرطب ىدتش نم الو كاذب ءانتعالا هل نم مييف ناك ام ىناثلا

 قب ملو رصحو دعني هلهاق ناك ناو مولكربلا 'هوحو ىف ةيلاع ةمه هل نم الو

 ىنعي ال امب لاغتشالاو ربادتلاو دساحتلاو ضغابتلا نم *ةفاسفس ةَمه هل نم الا

 بابسا نم كلذو مهلع ءازتفالاو ”سانلا بويع ىف ضوخلاو كلاقلاو ليقلا نم

 ء هللاب ذاتعلاو ءوسلا ةعاخ

 اال | ةراجد ناعذو *ةسوردو معلا كلذ ضارقنا تيار انا

 هفالساو هنطو (؟) رابخاإب ءرملا ةفرعم نم هيف امل دئارفلا ريثك دئاوفلا ريك

 نم تيور ام بتك ىف هناحبس هلل تنعتساف ممايفوو مهخيراوتو مهتاقبطو

 ركذو مماونغو مهريسو مهرابخاو مهصصقو ىنس لها نادوسلا كولم ركذ

 نيذلا نيحلاصلاو ءاملعلا ضعب ركذو كولملا نم امككم نمو اهتاشنو تكشت

 ناطلس ةيساسلا ةمشابلا ةيدمحالا ةلودلا خا ىلا كلذ ريغو ابق اونطوت

 ءنولكولا منو ىبسح وهو نيعتسا ىلاعت هللبو لوقاف 0

 . لوالا بابلا

 با

. 

 مث قذاز 00د اف كدللا نع اين كلع نم لوا. < قت كولن وكم

 818708 هروح قو

 115. 4 6[ ]3 : ةيواسغس.

 115. 4 : قلخلا.

 218 8 5 ةيردوت

 0 . 6 تا مح منا مص مح

 . ]ع5 ططداق ديارغلا ريثك تتدصوعتعسا لقصف 16 رمق. خب

 6. (عااع لتوتعتدم عد ءطقمتأاع5د ه'عدتكاو مدك لقصف امد صحم ةءتاف: ءاله قا

 0لعواتسفوع خذ فئات اعرع اع مءةعءابع,ءطغمب 16 ةوصحصوتاع لع ءاطحعاتع ءطقمأأ "ع 0 عزتدسصأ

 ةارخع لممصغ لقمع ١5 اقهط]ع عع مهاز نلعب



 ىلع هللا لو ميحرلا نامحرلا هلا مسن

 لسو هبحصو هلاو هيبل دمحم انديس

 ءابشالا عيمجم هملعب طيحلا ,اتثلاو ةردقلاو ءاقيلاو كلملاب درفنلا هلل دمللا

 ضرالا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال نوكي فيك ناك ول ناو نوكي ام و ناكام ب :

 كلم نم هناحبس ءاشي نمت كلملا عزنيو ءاشي نم كلملا ىنؤي .امسلا ىف الو

 رخالاو ءادتبا الب لوالا وهو ,انفلاو توملاب هدابع ' رهق ىذلا ىهاق زي نعو رداق

 دم انالومو انديس نيرخالاو نيلوالا دس ىلع مالسلاو ةالصلاو ,ابتا الب

 ةوفصلا لها نه نيرهاطلا نيبيطلا هباحساو هلا ىلعو ءايبنالاو ,لسرلا متاخ

 الو *عاطقنا الب ًامالسو الص ل نيعمجا ميلعو هيلع هللا لص َلضا] |

 دعبو ءاضشنأا

 ركذ مهسلاجم ىف هب نوسناوتي ام رثكأ *نيمدقتملا اففالسا انكردا دقف

 اهكولمو ,مهدالب خايشا "ركذ مث مهمحرو مهنع هلا ىضر نيملاصلاو ةباحصلا
 ىهشاو نوري ام ىلحا وهو ممتايفوو مهماياو ”ممايناو مهصصقو مر يسو

 ليلا اماو مهيلع ىلات هللا ةمحر ىضمو ليحلا كلذ ضرقنا ىتح نوركاذتي ام

 . ة[ةمنانع لدصق ]3

 نطلع. 13 < مدام

 . ةادصوانع لهصق ]3
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 . هش 183 : ركذأ.
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 يدسسلا يمانع نب ,نارمع نب هللا دع ن نامحرلا دبع بشرا

 ه-مهويهههسللسل

 ريراب ةسورحب ةيرعلا ةغللا سردم سادوه ديسلا
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